
  مخطوطات
  مؤسسة كاشف الغطاء العامة

 
  رقم  CD  الصفحات  تاریخ النسخ  الموضوع  المؤلف  االسم  م

  910  31  798    الكالم/عقائد  فضل بن روزبھان  ابطال نھج الباطل  1
  332  10  189    أدعیة وزیارات  خضر بن شالل العفكاوي  ابواب الجنان  2
  1628  63  575    أدعیة وزیارات  زوینيمحمد رفیع الدین بن محمد الق  ابواب الجنان فارسي  3
  491  14  14  ھـ1214  سیرة  عبد اهللا بن ابراھیم المیرغني الحنفي  اتحاف السعداء بمناقب سید الشھداء  4
  1575  60  394  ھـ1100  الكالم/عقائد  محمد بن الحسن الحر العاملي  اثبات الھداة  5
  1976  85  285    المالك/عقائد  محمد بن الحسن الشرواني  اثبات الواجب تعالى  6
  1239  43  322    شعر  علي بن مشرف الماردیني  اثبات الدلیل في صفات الخلیل  7
  268  7  245  ھـ1348  الرجال/الدرایة   اغا بزرك الطھراني  اجازات الروایة والوراثة  8
  2107  94  25  ھـ1229  الرجال/الدرایة   احمد بن زین الدین االحسائي  اجازة االحسائي  9

  768  26  8  ھـ1223  الكالم/عقائد  عبد النبي بن سعد الجزائري  مسائلاجوبة ال  10
  97  2  14  ھـ1223  الكالم/عقائد  احمد بن زین الدین االحسائي  اجوبة مسائل اھل اصفھان  11
  1314  49  329  ھـ1294  فقھ  احمد بن الحسین  احكام الخلل  12
  1113  38  139  ھـ1335  كالمال/عقائد  ھادي بن عباس كاشف الغطاء  احمدھما في جواب ایھما  13
  906  31  60    الرجال/الدرایة   مجھول  احوال الرجال الممدوحین والمذمومین  14
  294  7  552    شعر  محمد بن سلمان بن نوح الحلي  اختبار العارف ونھل الغارف  15
  1275  44  17  ھـ1348  فقھ  محسن بن حسن االعرجي  اختالف العلماء في القراءة  16
  1203  42  333    اخالق  جھولم  اخالق فارسي  17
  1458  57  78    اخالق  علي بن محمود الرائض البیدخشاني  اخلص الخالصة  18
  636  21  208    أدعیة وزیارات  مجھول  ادعیة  19
  1293  46  318    أدعیة وزیارات  مجھول  ادعیة فارسي  20
  865  29  369  ھـ1284  أدعیة وزیارات  مجھول  ادعیة وزیارات  21
  1342  50  31    فقھ  مد بن الحسن الحر العامليمح  اراجیز فقھیة  22
  782  26  216    اصول فقھ  الحسن بن التقي بحر العلوم  ارجوزة في اصول الفقھ  23
  1489  58  8    طب  الحسین بن سینا  ارجوزة في المجربات  24
  2063  91  137    فقھ  محمد باقر الحجة الطباطبائي الحائري  ارجوزة في النكاح  25
  582  18  18    سیرة  محمد مھدي بن محمد الفتوني العاملي  خ المعصومین االربعة عشرارجوزة في تاری  26
  894  30  56    الرجال/الدرایة   مجھول  ارجوزة في علم الرجال  27
  945  32  453  ھـ1256  فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  ارشاد االذھان الى احكام االیمان  28
  418  12  343    فقھ  حسن بن یوسف العالمة الحليال  ارشاد االذھان الى احكام االیمان  29
  657  22  476  ھـ1170  فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  ارشاد االذھان الى احكام االیمان  30
  1586  61  347    فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  ارشاد االذھان الى احكام االیمان  31
  224  5  660  ھـ978  فقھ  سف العالمة الحليالحسن بن یو  ارشاد االذھان الى احكام االیمان  32
  1848  75  393  ھـ1062  فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  ارشاد االذھان الى احكام االیمان  33
  1886  80  180  ھـ1230  الكالم/عقائد  سلیمان بن احمد بن حسین ال عبد الجبار  ارشاد البشر في شرح الباب الحادي عشر  34
  5  1  254    الكالم/عقائد  المقداد بن عبد اهللا السیوري  نھج المسترشدینارشاد الطالبین الى   35
  828  27  186  ھـ1370  سیرة  محسن بن حسن ال سید فیاض  ارشاد الغافلین في اخبار االئمة الطاھرین  36
  1482  58  305    تفسیر وعلوم قرآن  مصطفى بن ابراھیم القارئ  ارشاد القارئ فارسي  37
  1866  78  14  ھـ1340  فقھ  شاذان بن جبرائیل بن اسماعیل القمي  ة القبلةازاحة العلة في معرف  38
  1213  42  210  ھـ1283  الكالم/عقائد  محمد بن عبد الوھاب بن داود الھمداني  ازھاق الباطل في رد شبھ الفرقة الوھابیة  39
  1194  41  17  ھـ1335  الكالم/عقائد  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  استقصاء النسر في القضاء والقدر  40
  1734  67  46    فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  اسس التقوس لنیل جنة الماوى  41
  2113  94  389  ھـ1263  اصول فقھ  محمد ابراھیم بن محمد حسن الكلباسي  اشارات االصول  42
  346  10  8    فقھ  ابو الحسن بن ابي المجد الحلبي  اشارة السبق  43
  2161  97  288  ھـ1341  الرجال/الدرایة   محمد رضا بن قاسم الغراوي  الرجال/اصدق المقال في الدرایة   44
  637  21  54    لغة  كاظم محمد علي شكر  اصل اللغة عند االنسان القدیم  45
  1949  83  57    الكالم/عقائد  ابو القاسم بن الحسن القمي  اصول الدین  46
  1011  34  56    المالك/عقائد  ابو القاسم بن الحسن القمي  اصول الدین فارسي  47
  1274  44  6    الكالم/عقائد  مجھول  اصول العقائد  48
  2097  93  182    اصول فقھ  مجھول  اصول الفقھ  49
  223  5  98    اصول فقھ  مجھول  اصول الفقھ  50
  1022  34  641  ھـ1308  اصول فقھ  علي القزویني الحائري  اصول الفقھ  51
  2036  89  234    اصول فقھ  مجھول  اصول الفقھ  52
  2056  90  125    اصول فقھ  مجھول  اصول الفقھ  53
  630  20  764  ھـ1088  حدیث  محمد بن یعقوب الكلیني  اصول الكافي  54
  1981  85  298  ھـ1096  الھندسة والحساب  محمد بن محمد نصیر الدین الطوسي  اصول الھندسة والحساب  55
  اظھار الحق  56

  مختصر من شرح حاشیة مال عبد اهللا الیزدي
  1737  67  352    منطق  د رضا كاشف الغطاءعلي بن محم

  1173  40  19  ھـ1329  فقھ  محمود بن سلطان علي المرعشي  اعراب اقوال الصالة فارسي  57
  763  26  54    الكالم/عقائد  احمد بن صالح بن ابي الرجال  اعالم الموالي  58
  2062  91  439  ھـ1096  سیرة  الفضل بن الحسن الطبرسي  اعالم الورى باعالم الھدى  59
  1299  47  438  ھـ1096  سیرة  الفضل بن الحسن الطبرسي  اعالم الورى باعالم الھدى  60
  1889  80  191    فقھ  علي الموسوي السبزواري  اعمال العمرة والزیارة  61
  893  30  94    أدعیة وزیارات  علي بن موسى ابن طاوس  اغاثة الداعي واعانة الساعي  62
  86  2  51    فقھ   جعفر كاشف الغطاءعلي بن  افادات الشیخ علي بن جعفر  63
  1065  36  69    الكالم/عقائد  السمؤل بن عباس المغربي  افحام الیھود والنصارى  64
  404  12  264  ھـ1076  حدیث  محمد بن علي الصدوق  اكمال الدین واتمام النعمة  65
  416  12  309  ھـ1096  حدیث  محمد بن علي الصدوق  اكمال الدین واتمام النعمة  66
  1373  52  290    حدیث  محمد بن علي الصدوق  ال الدین واتمام النعمةاكم  67
  1374  52  266    حدیث  محمد بن علي الصدوق  اكمال الدین واتمام النعمة  68
  319  9  29    حدیث  عبد الجواد الطریني المالكي  االبانة واالعالم  69
  497  14  39  ھـ1082  انساب  عمر اغا الحنفي  االتحاف في نسب االشراف  70
  598  18  157  ھـ1322  تاریخ  یاسین الخطیب العمري  االثار الجلیة في الحوادث االرضیة  71



  رقم  CD  الصفحات  تاریخ النسخ  الموضوع  المؤلف  االسم  م
  1689  65  145  ھـ1101  فقھ  بھاء الدین محمد العاملي  االثنا عشریة  72
  857  29  145    فقھ  بھاء الدین محمد العاملي  االثنا عشریة  73
  153  3  289    فقھ  بھاء الدین محمد العاملي  االثنا عشریة  74
  1513  59  16  ھـ1234  فقھ  بھاء الدین محمد العاملي  االثنا عشریة  75
  1518  59  12  ھـ1234  فقھ  بھاء الدین محمد العاملي  االثنا عشریة  76
  1514  59  19  ھـ1234  فقھ  بھاء الدین محمد العاملي  االثنا عشریة  77
  1515  59  8  ھـ1234  فقھ  بھاء الدین محمد العاملي  االثنا عشریة  78
  1519  59  10  ھـ1234  فقھ  بھاء الدین محمد العاملي  االثنا عشریة  79
  1336  50  43    نحو  محمد بن محمد ابن اجروم  االجرومیة  80
  1574  60  33  ھـ1238  نحو  محمد بن محمد ابن اجروم  االجرومیة  81
  1362  51  613  ھـ1075  الكالم/عقائد  احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي  االحتجاج  82
  1091  37  9  ھـ715  علم االحجار  مجھول  جار والخرز ومنافعھااالح  83
  114  3  814    اصول فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  االحكام  84
  124  3  427    اصول فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  االحكام  85
  58  2  468    اصول فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  االحكام  86
  95  2  869    اصول فقھ   رضا كاشف الغطاءعلي بن محمد  االحكام  87
  84  2  36  ھـ1318  حدیث  محمد بن مكي العاملي الشھیر بالشھید االول  االربعون حدیثا  88
  1452  57  36  ھـ1092  حدیث  محمد بن مكي العاملي الشھیر بالشھید االول  االربعون حدیثا  89
  1776  70  41    حدیث  الحسین بن عبد الصمد العاملي  االربعون حدیثا  90
  1882  79  15  ھـ1340  حدیث  محمد بن محمد ابن الجعفریة  االربعون حدیثا  91
  116  3  30  ھـ989  حدیث  حسین بن عبد الصمد العاملي  االربعون حدیثا  92
  253  6  307  ھـ1056  حدیث  بھاء الدین محمد العاملي  االربعون حدیثا  93
  547  16  470  ھـ1266  حدیث  بھاء الدین محمد العاملي  االربعون حدیثا  94
  1451  57  262  ھـ1092  حدیث  بھاء الدین محمد العاملي  االربعون حدیثا  95
  450  14  36  ھـ1369  حدیث  محمد بن احمد بن الحسین الخزاعي النیسابوري  االربعین عن االربعین في فضائل امیر المؤمنین  96
  733  25  87  م1973  انساب  كاظم محمد علي شكر  االرھاط العربیة في النجف الغرویة  97
  51  2  337  ھـ537  حدیث  محمد بن الحسن الطوسي  االستبصار في ما اختلف من االخبار  98
  37  1  337  ھـ537  حدیث  محمد بن الحسن الطوسي  االستبصار في ما اختلف من االخبار  99

  572  16  4    اصول فقھ  محمد االصفھاني  االستصحاب  100
  321  9  752  ھـ1212  فلسفة   صدر الدین الشیرازيمحمد بن ابراھیم  االسفار االربعة  101
  1852  76  417    فلسفة  محمد بن ابراھیم صدر الدین الشیرازي  االسفار االربعة  102
  1632  63  440    فلسفة  الحسین ابن سینا  االشارات والتنبیھات  103
  2099  93  228  ھـ1247  نحو  عبد الرحمن بن ابي بكر السیوطي  االشباه والنظائر  104
  208  5  255  ھـ1307  حدیث  محمد بن محمد ابن االشعث  االشعثیات  105
  1612  62  153  ھـ1241  نحو  محمد بن مالك الجیاني  االلفیة  106
  1621  63  15    الكالم/عقائد  محسن بن مرتضى الفیض الكاشاني  االنصاف فارسي  107
  1997  86  282  ھـ1325  اصول فقھ  مجھول  االصول العملیة  108
  498  14  209  ھـ906  انساب  حمد بن علي ابن الطقطقيم  االصیلي  109
  1202  42  59    الكالم/عقائد  محمد بن علي الصدوق  االعتقادات  110
  732  25  136  م1992  متفرقات  كاظم محمد علي شكر  االعالم عند العرب  111
  441  14  125  ھـ1351  الكالم/عقائد  محمد بن محمد الشھیر بالمفید  االفصاح في اثبات االمامة  112
  767  26  10    فقھ  عبد النبي بن سعد الجزائري  االقتصاد في شرح االرشاد المقدمة  113
  1898  80  61    نحو  محمد بن مالك الجیاني  االلفیة  114
  48  1  41    فقھ  محمد بن مكي العاملي الشھیر بالشھید االول  االلفیة في فقھ الصالة الیومیة  115
  213  5  33    فقھ  محمد بن مكي العاملي الشھیر بالشھید االول  االلفیة في فقھ الصالة الیومیة  116
  1508  59  12  ھـ1234  فقھ  محمد بن مكي العاملي الشھیر بالشھید االول  االلفیة في فقھ الصالة الیومیة  117
  1285  45  423  ھـ1062  حدیث  محمد بن علي الصدوق  االمالي  118
  1919  81  398    حدیث  محمد بن الحسن الطوسي  االمالي  119
  52  2  355    أدعیة وزیارات  علي بن موسى ابن طاووس  االمان من اخطار االسفار واالزمان  120
  445  14  12  ھـ1351  الرجال/الدرایة   حسن صدر الدین العاملي  االنتخاب القریب من التقریب  121
  190  4  176  ھـ1084  فقھ  علي بن الحسین الشریف المرتضى  االنتصار  122
  431  13  173  ھـ1253  فقھ  لي بن الحسین الشریف المرتضىع  االنتصار  123
  1247  43  159    الكالم/عقائد  المقداد بن عبد اهللا السیوري  االنوار الجاللیة  124
  862  29  488    فقھ  محمد جواد بن محمد تقي مال كتاب  االنوار الغرویة في شرح اللمعة الدمشقیة  125
  68  2  438  ھـ1272  فقھ  محمد جواد بن محمد تقي مال كتاب  شقیةاالنوار الغرویة في شرح اللمعة الدم  126
  172  4  646  ھـ1291  فقھ  محمد جواد بن محمد تقي مال كتاب  االنوار الغرویة في شرح اللمعة الدمشقیة  127
  175  4  407  ھـ1313  فقھ  محمد جواد بن محمد تقي مال كتاب  االنوار الغرویة في شرح اللمعة الدمشقیة  128
  12  1  443    فقھ  محمد جواد بن محمد تقي مال كتاب  نوار الغرویة في شرح اللمعة الدمشقیةاال  129
  17  1  526  ھـ1274  فقھ  محمد جواد بن محمد تقي مال كتاب  االنوار الغرویة في شرح اللمعة الدمشقیة  130
  403  12  490    فقھ  محمد جواد بن محمد تقي مال كتاب  االنوار الغرویة في شرح اللمعة الدمشقیة  131
  164  4  591  ھـ1271  فقھ  محمد جواد بن محمد تقي مال كتاب  االنوار الغرویة في شرح اللمعة الدمشقیة  132
  533  15  9    الكالم/عقائد  محمد سعید الشریف القمي  االنوار القدسیة  133
  1955  83  43    الكالم/عقائد  روایة المفضل بن عمر الجعفي  االھلیلجة  134
  113  3  39  ھـ1306  اصول فقھ  محمد مھدي بن الحسن الحسیني القزویني  خر في اصول االوائل واالواخرالبحر الزا  135
  523  15  3  ھـ1100  الكالم/عقائد  رجب علي  البرھان القاطع والنور الساطع  136
  2162  97  221  ھـ1349  اخالق  محمد رضا بن قاسم الغراوي  البضاعة المزجاة  137
  2123  95  49    اخالق   رضا بن قاسم الغراويمحمد  البضاعة المزجاة  138
  1445  56  260    نحو  عبد الرحمن بن ابي بكر السیوطي  البھجة المرضیة في شرح االلفیة  139
  1448  56  356  ھـ1266  نحو  عبد الرحمن بن ابي بكر السیوطي  البھجة المرضیة في شرح االلفیة  140
  1136  39  134    فقھ  مجھول  البیان في الفقھ  141
  1347  50  236  ھـ1020  فقھ  محمد بن مكي العاملي الشھیر بالشھید االول  البیان في الفقھ  142
  1528  59  35  ھـ1234  فقھ  مجھول  البینات في بیان االرث في وریقات  143
  1639  64  32  ھـ1047  فقھ  مجھول  البینات في بیان االرث في وریقات  144
  718  24  111    ادب  د علي شكركاظم محم  التاریخ الشعري في االدب النجفي  145
  218  5  20    اصول فقھ  مجھول  التجزي في االجتھاد  146
  508  15  20    اصول فقھ  مجھول  التجزي في االجتھاد  147
  385  11  90  ھـ1341  الرجال/الدرایة   حسن بن زین الدین العاملي  التحریر الطاووسي  148



  رقم  CD  الصفحات  تاریخ النسخ  الموضوع  المؤلف  االسم  م
  104  2  20    عرفان  السدي الحلياحمد بن محمد بن فھد ا  التحصین في صفات العارفین  149
  611  19  704    فقھ  عبد اهللا بن نور الدین الموسوي الجزائري  التحفة السنیة في شرح النخبة المحسنیة  150
  233  6  474    فلك وھیئة  محمود بن مسعود الشیرازي  التحفة الشاھیة في كشف االسرار الفلكیة  151
  329  9  474    فلك وھیئة  محمود بن مسعود الشیرازي  التحفة الشاھیة في كشف االسرار الفلكیة  152
  352  10  400  ھـ1229  فقھ  خضر بن شالل العفكاوي  التحفة الغرویة في شرح اللمعة الدمشقیة  153
  1526  59  2  ھـ1234  فقھ  جعفر بن خضر كاشف الغطاء  التحقیق والتنقیر في المقادیر  154
  814  27  181    اصول فقھ  بن علي الخاقانيحسن   التحقیقات الحقیقیة في االصول العملیة  155
  882  29  255    اصول فقھ  حسن بن علي الخاقاني  التحقیقات الحقیقیة في االصول العملیة  156
  118  3  84  ھـ844  منطق  محمد بن شرف الشاھرودي البسطامي  التذھیب في شرح التھذیب  157
  427  13  707    نحو  خالد بن عبد اهللا االزھري  التصریح بشرح التوضیح  158
  647  21  51    صرف  عبد الوھاب بن ابراھیم الزنجاني  التصریف  159
  1063  36  300    الكالم/عقائد  جبرائیل بن حسن الكنجاوي  التقدمة في شرح المقدمة  160
  558  16  363    كیمیاء  ایدمر بن علي الجلدكي الكیمیاوي  التقریب في اسرار التركیب  161
  557  16  54    كیمیاء  ایدمر بن علي الجلدكي الكیمیاوي  التقریب في اسرار التركیب  162
  1025  35  178  ھـ1067  اخالق  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  التنبیھات العلیة  163
  1278  44  93  ھـ1144  اخالق  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  التنبیھات العلیة  164
  1810  73  93  ھـ1144  اخالق  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  یةالتنبیھات العل  165
  126  3  284  ھـ908  فقھ  المقداد بن عبد اهللا السیوري  التنقیح الرائع في شرح مختصر الشرائع  166
  128  3  321  ھـ909  فقھ  المقداد بن عبد اهللا السیوري  التنقیح الرائع في شرح مختصر الشرائع  167
  642  21  551    فقھ  المقداد بن عبد اهللا السیوري  التنقیح الرائع في شرح مختصر الشرائع  168
  297  8  195    سیرة  مجھول  التھاب نیران االحزان ومثیر االكتئاب واالشجان  169
  420  12  95  ھـ1092  الكالم/عقائد  المفضل بن عمر الجعفي  التوحید  170
  421  12  380    لكالما/عقائد  محمد بن علي الصدوق  التوحید  171
  485  14  12  ھـ1179  سیرة  عبد الرحمن بن ابي بكر السیوطي  الثغور الباسمة في مناقب السیدة فاطمة  172
  1888  80  145    تاریخ  كاظم محمد علي شكر  الثورة االسالمیة في النجف االشرف  173
  1830  74  359  ھـ1099  كیمیاء  جابر بن حیان الكوفي  الجامع  174
  234  6  170    فقھ  علي بن الحسین المحقق الكركي  یةالجعفر  175
  40  1  132  ھـ723  فقھ  محمد بن الحسن الطوسي  الجمل  176
  1542  59  77    فقھ  محمد بن الحسن الطوسي  الجمل في العقود  177
  1523  59  37  ھـ1234  فقھ  محمد بن الحسن الطوسي  الجمل في العقود  178
  1790  72  83  ھـ1237  أدعیة وزیارات  علي العاملي الكفعميابراھیم بن   الجنة الواقیة الصغیر  179
  1163  40  155  ھـ1349  نحو  حسن بن قاسم المرادي  الجنى الداني في حروف المعاني  180
  1073  36  216  ھـ840  متفرقات  ابو بكر بن یوسف القاسمي  الجوارح وعلم البیزرة  181
  1933  82  413  ھـ1285  حدیث  محمد بن الحسن الحر العاملي  الجواھر السنیة  182
  1092  37  489  ھـ1298  منطق  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  الجوھر النضید في شرح التجرید  183
  832  28  295  ھـ1250  منطق  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  الجوھر النضید في شرح التجرید  184
  833  28  227  ھـ1250  قمنط  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  الجوھر النضید في شرح التجرید  185
  1225  43  128    منطق  محمد بن عبد الوھاب بن داود الھمداني  الجوھر النظیم في شرح عصمة االذھان  186
  1067  36  155    بالغة  علي بن محمد الشریف الجرجاني  الحاشیة على المطول  187
  2160  97  327    فقھ  یوسف بن احمد البحراني  الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاھرة  188
  1305  48  436    فقھ  یوسف بن احمد البحراني  الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاھرة  189
  237  6  138  ھـ1238  نحو  علي خان بن احمد الحسیني المدني  الحدیقة الندیة في شرح الصمدیة  190
  576  17  659    فقھ  احمد بن محمد االنصاري الشھیر بابن الرفعة  الحسبة  191
  1803  73  86    اصول فقھ  جعفر بن خضر كاشف الغطاء  الحق المبین  192
  601  18  301  ھـ1320  الكالم/عقائد  حسون البراقي  الحق المبین في الفرق بین الشیعة والموالین  193
  632  20  195    الكالم/عقائد  حسون البراقي  الحق المبین في الفرق بین الشیعة والموالین  194
  881  29  105    متفرقات  اظم محمد علي شكرك  الحقیبة النجفیة  195
  1181  41  142  م2000  متفرقات  كاظم محمد علي شكر  الحقیبة النجفیة  196
  805  27  203    متفرقات  كاظم محمد علي شكر  الحقیبة النجفیة  197
  806  27  196  م1993  متفرقات  كاظم محمد علي شكر  الحقیبة النجفیة  198
  807  27  238    متفرقات  علي شكركاظم محمد   الحقیبة النجفیة  199
  123  3  98    فلسفة  میرزا جان التبریزي  الحكمة العالیة  200
  535  15  64    فلسفة  محمد بن ابراھیم صدر الدین الشیرازي  الحكمة العرشیة  201
  556  16  198    اصول فقھ  علي بن محمد الشریف الجرجاني  الحواشي االصولیة  202
  827  27  162  ھـ1312  اصول فقھ  اغا رضا الھمداني  راءةالحواشي المتعلقة باصل الب  203
  1393  53  150    حدیث  محمد بن علي الصدوق  الخصال  204
  1394  53  224    حدیث  محمد بن علي الصدوق  الخصال  205
  769  26  221  ھـ1412  الكالم/عقائد  كاظم محمد علي شكر  الخالفة بین الرفض والتشیع  206
  2085  92  204    فقھ  مجھول  الخمس والطالق  207
  66  2  280  ھـ1317  فقھ  مھدي بن علي كاشف الغطاء  الخیارات  208
  1892  80  36  ھـ1160  شعر  عبد اهللا بن عبد اهللا االدكاوي  الدر المنتظم  209
  406  12  191    انساب  جعفر بن محمد االعرجي  الدر المنثور في انساب المعارف والصدور  210
  505  14  524  ھـ1342  انساب  جعفر بن محمد االعرجي  ف والصدورالدر المنثور في انساب المعار  211
  1611  62  22    طالسم  محمد بن طلحة الشافعي  الدر المنظم في االسم االعظم  212
  621  20  187    فقھ  محمد مھدي بن مرتضى بحر العلوم الطباطبائي  الدرة  213
  1570  60  34  ھـ1214  تراجم  مرزوق بن محمد الشویكي  الدرة البھیة  214
  991  33  16    كیمیاء  مجھول  الدرة البیضاء في علم الصناعة  215
  900  31  271  ھـ1314  فقھ  محمد مھدي بن مرتضى بحر العلوم الطباطبائي  الدرة  216
  951  32  117    فقھ  محمد مھدي بن مرتضى بحر العلوم الطباطبائي  الدرة  217
  1340  50  137    قھف  محمد مھدي بن مرتضى بحر العلوم الطباطبائي  الدرة  218
  1690  65  175    فقھ  محمد مھدي بن مرتضى بحر العلوم الطباطبائي  الدرة  219
  1023  35  520  ھـ1244  فقھ  یوسف بن احمد البحراني  الدرة النجفیة  220
  348  10  50    فقھ  محمد مھدي بن مرتضى بحر العلوم الطباطبائي  الدرة  221
  1045  35  174    فقھ   الطباطبائيمحمد مھدي بن مرتضى بحر العلوم  الدرة  222
  1622  63  24    فقھ  یوسف بن احمد البحراني  الدرة النجفیة  223
  486  14  16  ھـ1179  سیرة  عبد اهللا بن ابراھیم المیر غني الحنفي  الدرة الیتیمة في فضائل السیدة العظیمة  224
  772  26  446  ھـ1363  فقھ  حسن بن علي الخاقاني  الدرر الغرویة في شرح اللمعة الدمشقیة  225



  رقم  CD  الصفحات  تاریخ النسخ  الموضوع  المؤلف  االسم  م
  737  25  676  ھـ1360  فقھ  حسن بن علي الخاقاني  الدرر الغرویة في شرح اللمعة الدمشقیة  226
  738  25  624    فقھ  حسن بن علي الخاقاني  الدرر الغرویة في شرح اللمعة الدمشقیة  227
  1055  35  199    فقھ  حسن بن علي الخاقاني  الدرر الغرویة في شرح اللمعة الدمشقیة  228
  1870  78  50  ھـ1349  متفرقات  جعفر بن محمد رضا كاشف الغطاء  الدرر الفاخرة  229
  266  7  656  ھـ1371  فقھ  محمد حسن المظفر  الدرر الفرائد في شرح كتاب القواعد  230
  1088  37  338  ھـ977  فقھ  محمد بن مكي العاملي الشھیر بالشھید االول  الدروس  231
  764  26  42  ھـ1356  أدعیة وزیارات   االمام علي بن ابي طالبالمنسوب الى  الدعاء السیفي  232
  256  6  85    تفسیر وعلوم قرآن  زكریا بن محمد االنصاري  الدقائق المحكمة في شرح المقدمة  233
  562  16  83    تفسیر وعلوم قرآن  زكریا بن محمد االنصاري  الدقائق المحكمة في شرح المقدمة  234
  1661  64  224  ھـ1097  اصول فقھ  لي بن الحسین الشریف المرتضىع  الذریعة في اصول الفقھ  235
  296  8  461  ھـ1048  اصول فقھ  علي بن الحسین الشریف المرتضى  الذریعة في اصول الفقھ  236
  847  28  143  ھـ991  فقھ  محمد بن منصور الدشتكي الشیرازي  الذكرى في تحریم الخمر  237
  475  14  241    انساب  صطفى حمدي بن احمد الكردي الدمشقيم  الذھب في معرفة انساب قبائل العرب  238
  1762  69  477  ھـ1013  الرجال/الدرایة   احمد بن علي النجاشي  الرجال  239
  811  27  350  ھـ1329  الكالم/عقائد  موسى بن محمد باقر االسكوئي  الرد على الرسالة الشھرستانیة  240
  2030  89  122    متفرقات  باطبائيمحمد مھدي بن مرتضى بحر العلوم الط  الرسائل  241
  1636  63  303    الكالم/عقائد  ھادي بن عباس كاشف الغطاء  الرسائل الجعفریة في الرد على الوھابیة  242
  473  14  6  ھـ1167  الكالم/عقائد  مجھول  الرسالة االسیوطیة  243
  720  24  9    الكالم/عقائد  مجھول  الرسالة االولى في البابیة  244
  530  15  18  ھـ1236  الكالم/عقائد  محمد بن اسعد جالل الدین الدواني  تھلیلیةالرسالة ال  245
  722  24  53    الكالم/عقائد  مجھول  الرسالة الثالثة في البابیة  246
  721  24  54    الكالم/عقائد  مجھول  الرسالة الثانیة في البابیة  247
  724  24  18    الكالم/عقائد  مجھول  الرسالة الخامسة في البابیة  248
  301  8  8  ھـ1099  فقھ  علي بن الحسین المحقق الكركي  الرسالة الخراجیة  249
  1264  44  186    الكالم/عقائد  مجھول  الرسالة الدامغة للفاسق  250
  1090  37  12  ھـ715  طب  االمام علي بن موسى الرضا  الرسالة الذھبیة في طب الرضا  251
  723  24  58    مالكال/عقائد  مجھول  الرسالة الرابعة في البابیة  252
  1715  66  34    فلسفة  محمد كاظم محمد شفیع الھزارجریبي  الرسالة الروحیة  253
  1817  73  103  ھـ1113  الكالم/عقائد  محمد بن عمر فخر الدین الرازي  الرسالة الكمالیة في الحقائق االلھیة  254
  1271  44  103  ھـ1113  الكالم/عقائد  محمد بن عمر فخر الدین الرازي  الرسالة الكمالیة في الحقائق االلھیة  255
  1153  40  97  ھـ1113  الكالم/عقائد  محمد بن عمر فخر الدین الرازي  الرسالة الكمالیة في الحقائق االلھیة  256
  943  31  136  ھـ1113  الكالم/عقائد  محمد بن عمر فخر الدین الرازي  الرسالة الكمالیة في الحقائق االلھیة  257
  1162  40  9  ھـ1084  نحو  سراج الدین عمر القزویني  في االستثناءاتالرسالة المجدولة   258
  2070  91  122  ھـ1210  فقھ  یوسف بن احمد البحراني  الرسالة المحمدیة في االرث  259
  1829  74  129    فقھ  یوسف بن احمد البحراني  الرسالة المحمدیة في االرث  260
  1204  42  129    فقھ  نيیوسف بن احمد البحرا  الرسالة المحمدیة في االرث  261
  633  20  294  ھـ986  فقھ  محمد بن محمد الشھیر بالمفید  الرسالة المقنعة  262
  1190  41  134  ھـ652  الكالم/عقائد  المظفر بن جعفر الحسیني  الرسالة الموضحة  263
  542  15  70  ھـ1018  فقھ  محمد بن مكي العاملي الشھیر بالشھید االول  الرسالة النفلیة  264
  1509  59  30  ھـ1234  فقھ  محمد بن مكي العاملي الشھیر بالشھید االول  سالة النفلیةالر  265
266 

  
  370  10  41    الكالم/عقائد  جعفر بن ابي اسحاق الموسوي  الرق المنشور لبیان معراج النبي المنصور

  2138  95  368    فقھ  انيزین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الث  الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة  267
  2086  92  498    فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة  268
  1217  42  335    فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة  269
  1218  42  406  ھـ1239  فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  رح اللمعة الدمشقیةالروضة البھیة في ش  270
  1308  48  426  ھـ1237  فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة  271
  1988  86  691  ھـ1248  فقھ  علي العاملي الشھیر بالشھید الثانيزین الدین بن   الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة  272
  1993  86  698  ھـ1210  فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة  273
  1839  74  335    فقھ  يزین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثان  الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة  274
  1932  82  522    فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة  275
  2021  88  386  ھـ1227  فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة  276
  2024  88  405  ھـ1238  فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  في شرح اللمعة الدمشقیةالروضة البھیة   277
  1994  86  698  ھـ1210  فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة  278
  438  13  519    فقھ  عامليعلي بن محمد ال  الزھرات الزویة في الروضة البھیة  279
  801  27  203    فقھ  علي بن محمد العاملي  الزھرات الزویة في الروضة البھیة  280
  1170  40  13    أدعیة وزیارات  االمام محمد بن الحسن المنتظر  الزیارة الجامعة  281
  694  23  36  ھـ1235  فقھ  محمد علي بن محمد حسن العلي االراني  السؤال والجواب  282
  1177  40  520    فقھ  محمد باقر بن محمد نقي الشفتي  ال والجوابالسؤ  283
  974  32  285  ھـ1175  لغة  احمد بن محمد المیداني  السامي في االسامي فارسي  284
  1763  69  161    سیرة  محمد تقي الھروي الحائري  السبع المثاني  285
  765  26  36  ھـ1358  ادب  ديمحمد بن ھاشم الرضوي الھن  السبیكة الذھبیة في االعاریض العربیة  286
  1795  72  573  ھـ1111  فقھ  محمد بن ادریس الحلي  السرائر الحاوي  287
  434  13  352  ھـ1246  فقھ  محمد بن ادریس الحلي  السرائر الحاوي  288
  362  10  32  ھـ1116  علوم غریبة  محي الدین ابن عربي  الشجرة النعمانیة  289
  550  16  92  ھـ1116  علوم غریبة  بيمحي الدین ابن عر  الشجرة النعمانیة  290
  2122  95  14  ھـ 1347  علوم غریبة  محي الدین ابن عربي  الشجرة والثمرة  291
  1229  43  36  ھـ1160  شعر  عبد اهللا بن عبد اهللا االدكاوي  الشرح المنتظم بالشعر الملتزم في مدح النبي  292
  2009  87  23  ھـ1384  فقھ  حسین بن علي الحسیني الھمداني  الشعائر الحسینیة  293
  1502  59  457  ھـ1305  فلسفة  الحسین ابن سینا  الشفاء  294
  2073  91  26    صرف  مجھول  الشكریة في التصریف  295
  846  28  228  ھـ1264  منطق  عمر بن علي القزویني  الشمسیة في المنطق  296
  185  4  17    الكالم/عقائد  محمد باقر الحجة الطباطبائي الحائري  الشھاب الثاقب في رد ما لفقھ الناصب  297
  1993  86  27    فقھ  محمد باقر الحجة الطباطبائي الحائري  الشھاب الثاقب في رد ما لفقھ الناصب  298
  152  3  156  ھـ1279  فقھ  محمد مھدي بن الحسن الحسیني القزویني  الشھاب الوامض في احكام الفرائض  299
  1547  59  68    الكالم/عقائد  يفخر الدین محمد بن الحسن بن ط  الشوارق الالمعة  300
  2025  88  589  ھـ1257  تفسیر وعلوم قرآن  محمد بن مرتضى الفیض الكاشاني  الصافي في تفسیر القران  301



  رقم  CD  الصفحات  تاریخ النسخ  الموضوع  المؤلف  االسم  م
  1954  83  955    تفسیر وعلوم قرآن  محمد بن مرتضى الفیض الكاشاني  الصافي في تفسیر القران  302
  1950  83  508    تفسیر وعلوم قرآن  لكاشانيمحمد بن مرتضى الفیض ا  الصافي في تفسیر القران  303
  781  26  166  ھـ856  أدعیة وزیارات  االمام علي بن الحسین السجاد  الصحیفة السجادیة  304
  1618  63  408    أدعیة وزیارات  االمام علي بن الحسین السجاد  الصحیفة السجادیة  305
  549  16  433    راتأدعیة وزیا  االمام علي بن الحسین السجاد  الصحیفة السجادیة  306
  1987  86  327  ھـ1084  أدعیة وزیارات  االمام علي بن الحسین السجاد  الصحیفة السجادیة  307
  339  10  285  ھـ1129  أدعیة وزیارات  عبد اهللا بن صالح السماھیجي  الصحیفة العلویة  308
  1224  43  50    أدعیة وزیارات  محمد بن عبد الوھاب بن داود الھمداني  الصلوات الشریفة  309
  731  25  49  م1993  متفرقات  كاظم محمد علي شكر  الصناعات والمھن الشعبیة في النجف االشرف  310
  453  14  377  ھـ1365  نقد وردود  نور اهللا القاضي التستري  الصوارم المھرقة في الرد على الصواعق المحرقة  311
  61  2  54  ھـ1340  لغة  شف الغطاءمحمد رضا بن ھادي كا  الصوت وماھیتھ والفرق بین الظاء والضاد  312
  479  14  25    الرجال/الدرایة   علي بن عمر الدارقطني  الضعفاء والمتروكون  313
  1089  37  451  ھـ984  فرق ومذاھب  علي بن موسى ابن طاووس  الطرائف في معرفة الطوائف  314
  980  32  273    اخالق  محمد بن بیر علي بركلي  الطریقة المحمدیة والسیرة االحمدیة  315
  53  2  195  ھـ1316  تراجم  محمد حسین بن علي كاشف الغطاء  العبقات العنبریة في الطبقات الجعفریة  316
  1922  82  420    تراجم  محمد حسین بن علي كاشف الغطاء  العبقات العنبریة في الطبقات الجعفریة  317
  1967  85  432  ھـ1044  اصول فقھ  محمد بن الحسن الطوسي  العدة في االصول  318
  834  28  109    فلسفة  ابو سعید حبیب اهللا  العرائس  319
  157  3  70    تفسیر وعلوم قرآن  بھاء الدین محمد العاملي  العروة الوثقى  320
  1821  74  84    فقھ  حسن بن جعفر كاشف الغطاء  العروة الوثقى في الدین  321
  1979  85  28  ھـ1337  حدیث  جعفر بن احمد بن علي القمي  العروس في فضائل یوم الجمعة  322
  464  14  15  ھـ1357  حدیث  جعفر بن احمد بن علي القمي  العروس في فضائل یوم الجمعة  323
  2098  93  62    ادب  مجھول  العروض والقوافي  324
  2108  94  22  ھـ1329  سیرة  محمد رضا بن قاسم الغراوي  العرى العاصمة في مناقب فاطمة  325
  938  31  172    الكالم/عقائد  شف الغطاءجعفر بن خضر كا  العقائد الجعفریة  326
  1548  59  64    الكالم/عقائد  جعفر بن خضر كاشف الغطاء  العقائد الجعفریة  327
  73  2  32  ھـ1318  فقھ  حسین بن عبد الصمد العاملي  العقد الطھماسي  328
  1242  43  75    ادب  احمد بن محمد ابن عبد ربھ االندلسي  العقد الفرید قطعة منھ  329
  1241  43  83    ادب  احمد بن محمد ابن عبد ربھ االندلسي  قد الفرید قطعة منھالع  330
  1240  43  189    ادب  احمد بن محمد ابن عبد ربھ االندلسي  العقد الفرید قطعة منھ  331
  1541  59  480    الكالم/عقائد  یحیى بن الحسن البطریق االسدي الحلي  العمدة  332
  2052  90  91  ھـ1337  فقھ  ازندرانيعلي بن فضل اهللا الم  العنب الجني  333
  1034  35  412  ھـ1242  اصول فقھ  محمد علي بن محمد حسن الكاشاني  الغرة الجلیة في شرح الدرة البھیة  334
  338  10  409    اخالق  محمد حسن بن محمد معصوم القزویني  الغرة الغراء  335
  2110  94  83    نحو  محمد رضا بن قاسم الغراوي  الغرر البھیة في شرح رجز االلفیة  336
  432  13  233  ھـ1253  فقھ  حمزة بن علي ابن زھرة  الغنیة  337
  1214  42  23    الكالم/عقائد  محمد بن عبد الوھاب بن داود الھمداني  الغنیة في ابطال الرؤیة  338
  1283  45  500  ھـ1093  ادب  خلیل بن ایبك الصفدي  الغیث الذي انسجم  339
  1666  64  56    نحو  عباس كاشف الغطاءھادي بن   الفائقة في النحو  340
  488  14  8  ھـ1266  سیرة  محمد بن الحسین الجفري الحنفي  الفتح والبشرى في مناقب السیدة الزھراء  341
  1543  59  61    فقھ  محمد بن الحسن فخر المحققین  الفخریة في معرفة النیة  342
  852  29  246    فقھ  مد باقر البھبھانيمحمد علي بن مح  الفذالك في الحاشیة على المسالك والمدارك  343
  1616  62  23    الكالم/عقائد  محمد بن محمد نصیر الدین الطوسي  الفرائض النصیریة  344
  1232  43  52  ھـ1298  فقھ  محمد بن ادریس الشافعي  الفقھ االكبر  345
  351  10  110  ھـ1255  حدیث  المنسوب الى االمام علي بن موسى الرضا  الفقھ الرضوي  346
  388  11  150    انساب  جعفر بن محمد االعرجي  الفلك السائر في انساب القبائل والعشائر  347
  228  5  159  ھـ1074  الرجال/الدرایة   محمد بن الحسن الطوسي  الفھرست  348
  1497  58  215    اخالق  مجھول  الفوائد  349
  477  14  113  ھـ1228  اصول فقھ  محمد باقر الوحید البھبھاني  الفوائد االصولیة  350
  1359  51  280  ھـ1108  نحو  علي خان بن احمد الحسیني المدني  الفوائد البھیة في شرح الفوائد الصمدیة  351
  1331  50  160    نحو  علي خان بن احمد الحسیني المدني  الفوائد البھیة في شرح الفوائد الصمدیة  352
  1677  64  13  ھـ1193  اصول فقھ  محمد باقر الوحید البھبھاني  الفوائد الجدیدة  353
  129  3  270    فقھ  عباس بن حسن كاشف الغطاء  الفوائد الجعفریة  354
  167  4  65  ھـ1235  اصول فقھ  محمد باقر الوحید البھبھاني  الفوائد الحائریة  355
  515  15  47  ھـ1226  اصول فقھ  محمد باقر الوحید البھبھاني  الفوائد الحائریة  356
  1405  54  89  ھـ1193  اصول فقھ  حید البھبھانيمحمد باقر الو  الفوائد الحائریة  357
  1660  64  45  ھـ1235  اصول فقھ  محمد باقر الوحید البھبھاني  الفوائد الحائریة  358
  139  3  217    الرجال/الدرایة   محمد مھدي بن مرتضى بحر العلوم الطباطبائي  الفوائد الرجالیة  359
  71  2  102    الرجال/الدرایة   وم الطباطبائيمحمد مھدي بن مرتضى بحر العل  الفوائد الرجالیة  360
  278  7  161    الرجال/الدرایة   محمد مھدي بن مرتضى بحر العلوم الطباطبائي  الفوائد الرجالیة  361
  903  31  273    الرجال/الدرایة   محمد باقر الوحید البھبھاني  الفوائد الرجالیة  362
  531  15  23  ھـ1204  حدیث  محمد سعید الشریف القمي  الفوائد الرضویة  363
  1337  50  64    نحو  بھاء الدین محمد العاملي  الفوائد الصمدیة في علم العربیة  364
  1587  61  574    نحو  عبد الرحمن بن احمد الجامي  الفوائد الضیائیة  365
  579  17  691  ھـ1369  فقھ  علي بن جواد المرندي  الفوائد المتفرقة  366
  580  17  559  ھـ1364  فقھ  المرنديعلي بن جواد   الفوائد المتفرقة  367
  602  18  551    فقھ  علي بن جواد المرندي  الفوائد المتفرقة  368
  604  18  565    فقھ  علي بن جواد المرندي  الفوائد المتفرقة  369
  198  5  424  ھـ1116  اصول فقھ  محمد امین بن محمد شریف االسترابادي  الفوائد المدنیة  370
  480  14  14    حدیث  محمد بن علي بن میمون النرسي  ب الحسانالفوائد المنتقاة الغرائ  371
  1685  64  355  ھـ1274  منطق  غالم علي بن محمد الھروي الحائري  الفوائد المنطقیة  372
  516  15  74  ھـ1226  اصول فقھ  محمد مھدي بن مرتضى بحر العلوم الطباطبائي  الفوائد الوافیة  373
  2118  95  762    لغة  یروزاباديمحمد بن یعقوب الف  القاموس المحیط  374
  2114  94  634    لغة  محمد بن یعقوب الفیروزابادي  القاموس المحیط  375
  1999  86  888    لغة  محمد بن یعقوب الفیروزابادي  القاموس المحیط  376
  678  23  216  ھـ733  تفسیر وعلوم قرآن  مجھول  القراءات السبع في القران  377
  2038  90  371    القران الكریم  مجیدكتاب اهللا ال  القران الكریم  378



  رقم  CD  الصفحات  تاریخ النسخ  الموضوع  المؤلف  االسم  م
  2018  88  450    القران الكریم  كتاب اهللا المجید  القران الكریم  379
  1306  48  367    القران الكریم  كتاب اهللا المجید  القران الكریم  380
  1913  81  509    القران الكریم  كتاب اهللا المجید  القران الكریم  381
  2032  89  668    فقھ  مجھول  القضاء والشھادات  382
  307  8  311  ھـ944  الكالم/عقائد  میثم بن علي البحراني  القواعد االلھیة  383
  309  8  205  ھـ696  الكالم/عقائد  میثم بن علي البحراني  القواعد االلھیة  384
  286  7  155  ھـ972  الكالم/عقائد  میثم بن علي البحراني  القواعد االلھیة  385
  1697  65  413  ھـ1240  فقھ   العاملي الشھیر بالشھید االولمحمد بن مكي  القواعد والفوائد  386
  924  31  405  ھـ1238  اصول فقھ  ابو القاسم بن الحسن القمي  القوانین المحكمة في االصول  387
  844  28  449  ھـ1082  حدیث  محمد بن یعقوب الكلیني  الكافي  388
  1698  65  499  ھـ1083  حدیث  محمد بن یعقوب الكلیني  الكافي  389
  1916  81  535  ھـ1076  حدیث  محمد بن یعقوب الكلیني  الكافي  390
  1982  85  887  ھـ1123  حدیث  محمد بن یعقوب الكلیني  الكافي  391
  1796  72  364  ھـ1117  حدیث  محمد بن یعقوب الكلیني  الكافي  392
  1862  78  415  ھـ1075  حدیث  محمد بن یعقوب الكلیني  الكافي  393
  784  26  719  ھـ1102  حدیث  لكلینيمحمد بن یعقوب ا  الكافي  394
  864  29  604  ھـ1048  حدیث  محمد بن یعقوب الكلیني  الكافي  395
  1257  44  535  ھـ1076  حدیث  محمد بن یعقوب الكلیني  الكافي  396
  1709  66  82  ھـ1050  نحو  عمر بن عثمان بن الحاجب  الكافیة  397
  44  1  552  ھـ1212  طب  عالء الدین محمد الطبیب  الكامل العالئي  398
  1945  83  35    منطق  علي بن محمد الشریف الجرجاني  الكبرى في المنطق فارسي  399
  238  6  104  ھـ1239  منطق  علي بن محمد الشریف الجرجاني  الكبرى في المنطق فارسي  400
  1860  77  20  ھـ1340  حدیث  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  الكتاب الصغیر  401
  302  8  156  ھـ1306  الكالم/عقائد  مھدي بن خلیل الحسیني الحائري المشھور بالطبیب  كتاب المسطور في شرح الرق المنشورال  402
  1952  83  583    تفسیر وعلوم قرآن  محمود بن عمر الزمخشري  الكشاف  403
  1910  80  588    تفسیر وعلوم قرآن  محمود بن عمر الزمخشري  الكشاف  404
  1879  79  934    تفسیر وعلوم قرآن   عمر الزمخشريمحمود بن  الكشاف  405
  1789  71  409  ھـ1317  متفرقات  محمد باقر بن علي التستري  الكشكول  406
  545  16  57  ھـ1363  أدعیة وزیارات  علي خان بن احمد الحسیني المدني  الكلم الطیب والغیث الصیب  407
  2119  95  86  ھـ1361  أدعیة وزیارات  م الغراويمحمد رضا بن قاس  الكلمات الطیبات في شرح دعاء السمات  408
  1324  49  56    اخالق  محمد بن مرتضى الفیض الكاشاني  اللئالي المكنونة  409
  1403  53  132    نحو  محمد بن محمد الفاضل االسفرائیني  اللباب في علم االعراب  410
  1154  40  398    الكالم/عقائد  ھادي بن عباس كاشف الغطاء  اللمعة البھیة والرد علیھا  411
  1353  50  209    فقھ  محمد بن مكي العاملي الشھیر بالشھید االول  اللمعة الدمشقیة  412
  49  1  128  ھـ1295  فلك وھیئة  احمد بن احمد الكوام الریشي الھندي  اللمعة في حل الكواكب السبعة  413
  1164  40  219  ھـ1334  الكالم/عقائد  المقداد بن عبد اهللا السیوري  اللوامع االلھیة  414
  1492  58  266  ھـ1267  الكالم/عقائد  كاظم بن قاسم الموسوي الرشتي  اللوامع الحسینیة  415
  1501  58  56    الكالم/عقائد  كاظم بن قاسم الموسوي الرشتي  اللوامع الحسینیة  416
  677  23  186    انساب  كاظم محمد علي شكر  المؤتلف والمختلف في ارھاط النجف  417
  1568  60  337  ھـ1268  فقھ  د بن الحسن الطوسيمحم  المبسوط  418
  866  29  191  ھـ1359  الكالم/عقائد  عبد النبي بن سعد الجزائري  المبسوط في االمامة  419
  2076  91  150  ھـ1356  سیرة  عباس ال حاجي علي السراج  المجالس الحسینیة  420
  1991  86  113    سیرة  مجھول  المجالس الحسینیة فارسي  421
  2016  88  404  ھـ1356  سیرة  عباس ال حاجي علي السراج   الحسینیةالمجالس  422
  664  22  145    متفرقات  كاظم محمد علي شكر  المجالس النجفیة  423
  663  22  5    تاریخ  كاظم محمد علي شكر  المجالس النجفیة تابع  424
  460  14  313  ھـ1369  الكالم/عقائد  الحسن بن سلیمان بن محمد الحلي  المحتضر  425
  414  12  493    اخالق  محمد بن مرتضى الفیض الكاشاني  المحجة البیضاء  426
  2001  87  475  ھـ1098  اخالق  محمد بن مرتضى الفیض الكاشاني  المحجة البیضاء  427
  42  1  102  ھـ969  فقھ  احمد بن محمد بن فھد االسدي الحلي  المحرر في الفتوى  428
  186  4  416  ھـ1224  اصول فقھ  جيمحسن بن الحسن االعر  المحصول في علم االصول  429
  554  16  491    اصول فقھ  محسن بن الحسن االعرجي  المحصول في علم االصول  430
  397  11  492    اصول فقھ  محسن بن الحسن االعرجي  المحصول في علم االصول  431
  712  24  507  ھـ1174  بالغة  مسعود بن عمر التفتازاني  المختصر  432
  794  27  378    فقھ  ن الحسن المحقق الحليجعفر ب  المختصر النافع  433
  1376  52  418  ھـ1063  فقھ  جعفر بن الحسن المحقق الحلي  المختصر النافع  434
  1419  54  286    فقھ  جعفر بن الحسن المحقق الحلي  المختصر النافع  435
  1420  54  359  ھـ1043  فقھ  جعفر بن الحسن المحقق الحلي  المختصر النافع  436
  548  16  327  ھـ1140  فقھ  احمد بن محمد القدوري   فقھ الحنفیةالمختصر في  437
  1248  43  327  ھـ1140  فقھ  احمد بن محمد القدوري  المختصر في فقھ الحنفیة  438
  433  13  62    فقھ  حمزة بن عبد العزیز الدیلمي سالر  المراسم العلویة  439
  484  14  15    حدیث  محمد بن خلف بن المرزبان  المروءة  440
  1085  37  15    اصول فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  مسائل االصولیة من نھج الحقال  441
  1082  37  53    فقھ  علي بن الحسین الشریف المرتضى  المسائل الطبریة  442
  457  14  42  ھـ1368  الكالم/عقائد  محمد بن محمد الشھیر بالمفید  المسائل العشر في الغیبة  443
  1086  37  14    فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي   الحقالمسائل الفقھیة من نھج  444
  80  2  13    فقھ  علي بن الحسین الشریف المرتضى  المسائل المیافارقیات  445
  444  14  214  ھـ1351  الكالم/عقائد  محمد بن جریر الطبري االمامي  المسترشد في اثبات االمامة  446
  1953  83  48    فلسفة  الشیرازيمحمد صدر الدین   المشاعر في الحكمة المتعالیة  447
  1195  41  273  ھـ1280  فقھ  محمد بن عبد الوھاب بن داود الھمداني  المشكاة  448
  843  28  496    فقھ  محمد جواد بن محمد تقي مال كتاب  المشكاة الغرویة في شرح اللمعة الدمشقیة  449
  135  3  217    فقھ  مال كتابمحمد جواد بن محمد تقي   المشكاة الغرویة في شرح اللمعة الدمشقیة  450
  376  11  432    فقھ  محمد جواد بن محمد تقي مال كتاب  المشكاة الغرویة في شرح اللمعة الدمشقیة  451
  1135  39  371    فقھ  محمد جواد بن محمد تقي مال كتاب  المشكاة الغرویة في شرح اللمعة الدمشقیة  452
  2022  88  284  ھـ1286  فقھ  جواد بن محمد تقي مال كتابمحمد   المشكاة الغرویة في شرح اللمعة الدمشقیة  453
  1341  50  31    فقھ  محمد بن علي المجاھد الطباطبائي  المصابیح  454
  629  20  800    فقھ  محمد مھدي بن مرتضى بحر العلوم الطباطبائي  المصابیح  455



  رقم  CD  الصفحات  تاریخ النسخ  الموضوع  المؤلف  االسم  م
  1596  62  293    فقھ  محمد مھدي بن مرتضى بحر العلوم الطباطبائي  المصابیح  456
  1948  83  167  ھـ1302  حكمة  ایدمر بن علي الجادكي  المصباح في علم المفتاح  457
  750  25  360    فلك وھیئة  مجھول  المصور في النجوم  458
  2053  90  172  ھـ1279  تفسیر وعلوم قرآن  محمد بن اسد اهللا بن علي رضا المازندراني  المظاھرة المحمدیة في القواعد التجویدیة فارسي  459
  729  25  207  م1991  ادب  كاظم محمد علي شكر  رك االدبیة في النجف الغرویةالمعا  460
  638  21  72    علم الحروف  كاظم محمد علي شكر  المعروف عن اسرار الحروف  461
  666  22  405  ھـ1017  نحو  محمود بن عمر الزمخشري  المفصل في النحو  462
  656  22  301    فقھ   علي العاملي الشھیر بالشھید الثانيزین الدین بن  المقاصد العلیة في شرح الرسالة االلفیة  463
  1158  40  121    اصول فقھ  المیرزا صادق التبریزي  المقاالت االصولیة  464
  948  32  14    ادب  عبد الرحمن بن ابي بكر السیوطي  المقامة الوردیة  465
  3  1  89    فقھ  مھدي بن علي كاشف الغطاء  المكاسب  466
  1431  55  319  ھـ1352  فقھ  ادي بن عباس كاشف الغطاءھ  المكاسب والمعایش  467
  83  2  26    لغة  محمد بن الحسن بن درید االزدي  المالحن  468
  728  25  114  م1992  متفرقات  كاظم محمد علي شكر  المناسبات والشاخصات التحفات  469
  1614  62  359  ھـ1236  فقھ  محمد بن الحسن الفاضل الھندي  المناھج السویة  470
  1330  50  37    فقھ  محمد بن علي المجاھد الحائري  مناھلال  471
  1332  50  217    فقھ  محمد بن علي المجاھد الحائري  المناھل  472
  1105  37  789    فقھ  محمد بن علي المجاھد الحائري  المناھل  473
  778  26  354    فقھ  محمد بن علي المجاھد الحائري  المناھل  474
  779  26  367    فقھ  الحائريمحمد بن علي المجاھد   المناھل  475
  315  9  35    حدیث  عبد الجواد الطریني المالكي  المنتقیات السنیة  476
  901  31  114  ھـ1315  فقھ  محسن بن الحسن االعرجي  المنظومة الفقھیة المستطرفة  477
  196  5  623    فقھ  احمد بن محمد بن فھد االسدي الحلي  المھذب البارع في شرح المختصر النافع  478
  693  23  196  ھـ1230  فقھ  عبد العزیز بن نحریر ابن البراج  المھذب في الفقھ  479
  1205  42  274    اخالق  محمد بن عبد الوھاب بن داود الھمداني  المواعظ البالغة  480
  1828  74  274  ھـ1293  اخالق  محمد بن عبد الوھاب بن داود الھمداني  المواعظ البالغة  481
  489  14  15  ھـ1266  مناقب  محمد بن حسین الجفري الحنفي  ب االمام الحسنالمواھب والمنن في مناق  482
  673  23  126  ھـ1296  ادب  ھادي اللكھنوي  الموجة الكوثریة في شرح القصیدة الحمیریة  483
  41  1  105  ھـ968  فقھ  احمد بن محمد بن فھد االسدي الحلي  الموجز الحاوي لتحریر الفتاوي  484
  1962  84  680    طب  بن ابي الحزم ابن النفیس القرنيعلي   الموجز في الطب  485
  1533  59  5  ھـ1234  تفسیر وعلوم قرآن  عبد الرحمن بن محمد العتائقي  الناسخ والمنسوخ  486
  1165  40  18  ھـ1335  تفسیر وعلوم قرآن  عبد الرحمن بن محمد العتائقي  الناسخ والمنسوخ  487
  1128  38  143  ھـ1304  الكالم/عقائد  السیوريالمقداد بن عبد اهللا   النافع یوم الحشر  488
  1995  86  143  ھـ1304  الكالم/عقائد  المقداد بن عبد اهللا السیوري  النافع یوم الحشر  489
  927  31  51  ھـ1208  الكالم/عقائد  المقداد بن عبد اهللا السیوري  النافع یوم الحشر  490
  1367  51  78  ھـ1212  الكالم/دعقائ  المقداد بن عبد اهللا السیوري  النافع یوم الحشر  491
  1495  58  37  ھـ1234  الكالم/عقائد  المقداد بن عبد اهللا السیوري  النافع یوم الحشر  492
  137  3  560  ھـ1022  طب  داود بن عمر االنطاكي  النزھة المبھجة في تشحیذ االذھان وتعدیل االمزجة  493
  1350  50  135  ھـ1117  الكالم/قائدع  محمد بن محمد الشھیر بالمفید  النصرة في حرب البصرة  494
  1255  43  143  ھـ1415  الكالم/عقائد  مسلم بن حمود الحسیني الحلي  النظرات او المناظرات  495
  2106  94  170  ھـ1353  نحو  جاسم بن محمد رضا الغراوي  النفحات الخصیبیة  496
  1964  84  599  ھـ1060  فقھ  محمد بن الحسن الطوسي  النھایة في مجرد الفتاوي والفقھ  497
  1877  78  661    فقھ  محمد بن الحسن الطوسي  النھایة في مجرد الفتاوي والفقھ  498
  220  5  267  ھـ1331  اصول فقھ  عبد الحسین بن محمد تقي الدزفولي الكاظمي  الھدایة في شرح الكفایة  499
  1884  80  25  ھـ1230  فلسفة  سلیمان بن احمد بن حسین ال عبد الجبار  الواحد ال یصدر منھ اال واحد  500
  1411  54  390    حدیث  محمد بن مرتضى الفیض الكاشاني  الوافي  501
  886  30  366    حدیث  محمد بن مرتضى الفیض الكاشاني  الوافي  502
  887  30  200    حدیث  محمد بن مرتضى الفیض الكاشاني  الوافي  503
  563  16  289    ادب  مجھول  الوافي في شرح العروض والقوافي  504
  110  3  190  ھـ1234  اصول فقھ  عبد اهللا بن محمد التوني  افیةالو  505
  1920  81  408  ھـ1206  صرف  عثمان بن عمر ابن الحاجب  الوافیة في شرح الشافیة  506
  1319  49  638    نحو  حسن بن محمد الرضي االسترابادي  الوافیة في شرح الكافیة  507
  904  31  43  ھـ1182  الرجال/الدرایة   محمد باقر بن محمد تقي المجلسي  الوجیزة  508
  1676  64  4    الرجال/الدرایة   بھاء الدین محمد العاملي  الوجیزة في الرجال  509
الورود الجعفریة في الحاشیة على الریاض   510

  الطباطبائیة
  166  4  134    فقھ  عباس بن حسن كاشف الغطاء

الورود الجعفریة في الحاشیة على الریاض   511
  الطباطبائیة

  1434  55  134    فقھ  حسن كاشف الغطاءعباس بن 

  320  9  222  ھـ1090  متفرقات  عبد الرحمن بن ابي بكر السیوطي  الوشاح في فوائد النكاح  512
  407  12  355    تاریخ  حسون البراقي  الیتیمة الغرویة والتحفة النجفیة  513
  1883  79  282    حدیث  الحسین بن اسماعیل المحاملي  امالي المحاملي  514
  1806  73  181    حدیث  الحسین بن اسماعیل المحاملي  الي المحامليام  515
  1212  42  12    حدیث  الحسین بن اسماعیل المحاملي  امالي المحاملي  516
  1211  42  13    حدیث  الحسین بن اسماعیل المحاملي  امالي المحاملي  517
  1210  42  16  ھـ947  حدیث  الحسین بن اسماعیل المحاملي  امالي المحاملي  518
  1209  42  24    حدیث  الحسین بن اسماعیل المحاملي  امالي المحاملي  519
  1208  42  27    حدیث  الحسین بن اسماعیل المحاملي  امالي المحاملي  520
  1207  42  28    حدیث  الحسین بن اسماعیل المحاملي  امالي المحاملي  521
  1206  42  46  ھـ947  حدیث  الحسین بن اسماعیل المحاملي  امالي المحاملي  522
  240  6  40    فلسفة  محمد بن اسعد جالل الدین الدواني  انموذج العلوم  523
  2146  96  486    تفسیر وعلوم قرآن  عبد اهللا بن عمر البیضاوي  انوار التنزیل  524
  2101  93  406    تفسیر وعلوم قرآن  عبد اهللا بن عمر البیضاوي  انوار التنزیل  525
  1300  47  1128  ھـ894  تفسیر وعلوم قرآن  بیضاويعبد اهللا بن عمر ال  انوار التنزیل  526
  1902  80  140  ھـ1082  تفسیر وعلوم قرآن  عبد اهللا بن عمر البیضاوي  انوار التنزیل  527
  1854  77  829  ھـ1132  تفسیر وعلوم قرآن  عبد اهللا بن عمر البیضاوي  انوار التنزیل  528
  597  18  74  ھـ564  شعر  قطب الدین الكیدريمحمد بن الحسین   انوار العقول في اشعار وصي الرسول  529
  599  18  152  ھـ1230  شعر  محمد بن الحسین قطب الدین الكیدري  انوار العقول في اشعار وصي الرسول  530
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  600  18  159  ھـ807  شعر  محمد بن الحسین قطب الدین الكیدري  انوار العقول في اشعار وصي الرسول  531
  668  22  68    شعر  محمد بن الحسین قطب الدین الكیدري  رسولانوار العقول في اشعار وصي ال  532
  585  18  126  ھـ1216  شعر  محمد بن الحسین قطب الدین الكیدري  انوار العقول في اشعار وصي الرسول  533
  631  20  287    شعر  محمد بن الحسین قطب الدین الكیدري  انوار العقول في اشعار وصي الرسول  534
  685  23  421    فقھ  بن جعفر كاشف الغطاءحسن   انوار الفقاھة  535
  106  2  397    فقھ  حسن بن جعفر كاشف الغطاء  انوار الفقاھة  536
  1432  55  200    فقھ  حسن بن جعفر كاشف الغطاء  انوار الفقاھة  537
  876  29  449    فقھ  حسن بن جعفر كاشف الغطاء  انوار الفقاھة  538
  848  28  134    فقھ  حسن بن جعفر كاشف الغطاء  انوار الفقاھة  539
  1435  55  270    فقھ  حسن بن جعفر كاشف الغطاء  انوار الفقاھة  540
  1284  45  208    فقھ  حسن بن جعفر كاشف الغطاء  انوار الفقاھة  541
  684  23  370  ھـ1333  فقھ  حسن بن جعفر كاشف الغطاء  انوار الفقاھة  542
  849  28  293    فقھ  حسن بن جعفر كاشف الغطاء  انوار الفقاھة  543
  19  1  184    فقھ  حسن بن جعفر كاشف الغطاء  انوار الفقاھة  544
  686  23  500  ھـ1332  فقھ  حسن بن جعفر كاشف الغطاء  انوار الفقاھة  545
  181  4  627    فقھ  حسن بن جعفر كاشف الغطاء  انوار الفقاھة  546
  713  24  301    فقھ  حسن بن جعفر كاشف الغطاء  انوار الفقاھة  547
  683  23  177    فقھ  حسن بن جعفر كاشف الغطاء  فقاھةانوار ال  548
  715  24  100    فقھ  حسن بن جعفر كاشف الغطاء  انوار الفقاھة  549
  747  25  68    فقھ  حسن بن جعفر كاشف الغطاء  انوار الفقاھة  550
  774  26  243    فقھ  حسن بن جعفر كاشف الغطاء  انوار الفقاھة  551
  748  25  113    فقھ  ف الغطاءحسن بن جعفر كاش  انوار الفقاھة  552
  746  25  20    فقھ  حسن بن جعفر كاشف الغطاء  انوار الفقاھة  553
  229  5  281    فقھ  حسن بن جعفر كاشف الغطاء  انوار الفقاھة  554
  672  23  572    فقھ  حسن بن جعفر كاشف الغطاء  انوار الفقاھة  555
  76  2  267  ھـ1284  فقھ  حسن بن جعفر كاشف الغطاء  انوار الفقاھة  556
  1601  62  560  ھـ1188  اصول فقھ  محمد مھدي بن ابي ذر النراقي  انیس المجتھدین  557
  455  14  156    اخالق  محمد مھدي بن ابي ذر النراقي  انیس الموحدین  558
  1455  57  635    اصول فقھ  موسى بن محمد الخونساري  اوثق الرسائل  559
  1168  40  276    نحو   بن یوسف بن ھشامعبد اهللا  اوضح المسالك الى الفیة ابن مالك  560
  369  10  388    نحو  عبد اهللا بن یوسف بن ھشام  اوضح المسالك الى الفیة ابن مالك  561
  281  7  208  ھـ1345  الكالم/عقائد  محمد مھدي بن الحسن الحسیني القزویني  ایات المتوسمین  562
  282  7  212  ھـ1345  الكالم/ائدعق  محمد مھدي بن الحسن الحسیني القزویني  ایات المتوسمین  563
  561  16  116    منطق  المفضل بن عمر االبھري  ایساغوجي  564
  107  2  25    منطق  مفضل بن عمر االبھري  ایساغوجي  565
  219  5  66  ھـ1074  الرجال/الدرایة   الحسن بن یوسف العالمة الحلي  ایضاح االشتباه في اسماء الرواة  566
  275  7  43    الرجال/الدرایة   الحسن بن یوسف العالمة الحلي  لرواةایضاح االشتباه في اسماء ا  567
  1192  41  85  ھـ1335  الكالم/عقائد  الفضل بن شاذان  ایضاح دفائن النواصب  568
  1671  64  8    اخالق  محمد بن بیر علي بركلي  ایقاظ النائمین  569
  1459  57  32    اخالق  محمد بن محمد الغزالي  ایھا الولد  570
  2156  97  819    حدیث  محمد باقر بن محمد تقي المجلسي  النواربحار ا  571
  1216  42  282  ھـ1077  حدیث  محمد باقر بن محمد تقي المجلسي  بحار االنوار  572
  1961  84  522  ھـ1099  حدیث  محمد باقر بن محمد تقي المجلسي  بحار االنوار  573
  1837  74  282  ھـ1079  حدیث  محمد باقر بن محمد تقي المجلسي  بحار االنوار  574
  1046  35  214  ھـ1236  الكالم/عقائد  االمام جعفر بن محمد الصادق  بحار العلوم  575
  1942  83  224  ھـ1236  فقھ  مجھول  بحار العلوم  576
  474  14  191    انساب  الحسن الحسیني الموصلي  بحر االنساب  577
  494  14  191    انساب  الحسن الحسیني الموصلي  بحر االنساب  578
  1052  35  202    اصول فقھ  مجھول  بحوث في االوامر والنواھي  579
  891  30  374    فقھ  مجھول  بحوث في الفقھ  580
  435  13  191  ھـ1125  فقھ  محمد بن الحسن الحر العاملي  بدایة الھدایة  581
  587  18  178  ھـ1283  فقھ  محمد بن الحسن الحر العاملي  بدایة الھدایة  582
  708  24  111  ھـ1067  اخالق   محمد ابو حامد الغزاليمحمد بن  بدایة الھدایة  583
  1048  35  185    فقھ  محمد بن الحسن الحر العاملي  بدایة الھدایة  584
  1463  57  96  ھـ1179  فقھ  محمد بن الحسن الحر العاملي  بدایة الھدایة  585
  1861  78  275    اصول فقھ  حبیب اهللا بن محمد علي الرشتي  بدائع االصول  586
  1230  43  84  ھـ1160  شعر  عبد اهللا بن عبد اهللا االدكاوي  ع االلتزام في مدح النبيبدائ  587
  1853  76  569    فقھ  ابو الحسن بن محمد ھادي الحسیني التنكابي  براھین االحكام في شرح شرائع االسالم  588
  191  5  401  ـھ1229  اصول فقھ  محمد بن یونس بن راضي الشویھي  براھین العقول في شرح تھذیب االصول  589
  169  4  454  ھـ1229  اصول فقھ  محمد بن یونس بن راضي الشویھي  براھین العقول في شرح تھذیب االصول  590
  281  7  31    حدیث  عمر بن عبد الوھاب العرضي  بشرى الكئیب بلقاء الحبیب  591
  810  27  368    اصول فقھ  محمد حسن بن عبد اهللا المامقاني  بشرى الوصول الى علم االصول  592
  2046  90  191  ھـ1301  اصول فقھ  محمد حسن بن عبد اهللا المامقاني  بشرى الوصول الى علم االصول  593
  1259  44  54  ھـ1239  ادب  محمود بن ابراھیم الكوازي الشافعي  بغیة االریب في وصال الحبیب  594
  1334  50  167  ھـ1222  فقھ  جعفر بن خضر كاشف الغطاء  بغیة الطالب في معرفة المفروض والواجب  595
  221  5  19    فقھ  جعفر بن خضر كاشف الغطاء  بغیة الطالب في معرفة المفروض والواجب  596
  7  1  205    فقھ  جعفر بن خضر كاشف الغطاء  بغیة الطالب في معرفة المفروض والواجب  597
  27  1  297    فقھ  جعفر بن خضر كاشف الغطاء  بغیة الطالب في معرفة المفروض والواجب  598
  1760  69  460    فقھ  جعفر بن خضر كاشف الغطاء  بغیة الطالب في معرفة المفروض والواجب  599
  1524  59  7  ھـ1234  فلسفة  محمد بن محمد نصیر الدین الطوسي  بقاء النفس بعد خراب الجسد  600

                
  1785  71  418    فقھ  محمد بن محمد تقي بحر العلوم  بلغة الفقیھ  601
  1186  41  42  ھـ1328  كیمیاء  محمد بن رضا اللعیبي  معرفة صناعة الفضة والذھببلوغ االرب في   602
  359  10  180  ھـ1356  اصول فقھ  مسلم بن حمود الحسیني الحلي  بلوغ الغایة في شرح الكفایة  603
  360  10  170  ھـ1383  اصول فقھ  مسلم بن حمود الحسیني الحلي  بلوغ الغایة في شرح الكفایة  604
  1338  50  80  ھـ1284  منطق  محمد بن محمود الحسیني الیزدي  لبین فارسيبھجة الطا  605
  1895  80  79    ادب  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  بین النجف ولبنان  606



  رقم  CD  الصفحات  تاریخ النسخ  الموضوع  المؤلف  االسم  م
  390  11  14    الرجال/الدرایة   ھارون بن حاتم البزاز الكوفي  تاریخ ابي بشر ھارون بن حاتم البزاز الكوفي  607
  1865  78  15  ھـ1340  سیرة   بن احمد بن احمد ابن الخشابعبد اهللا  تاریخ االئمة  608
  770  26  268  م1974  تاریخ  كاظم محمد علي شكر  تاریخ االحزاب العراقیة في عھد االحتالل البریطاني  609
  394  11  22    تاریخ  محمد بن خلف المرزباني  تاریخ الثقالء  610
  391  11  13    تاریخ  ابو عبد اهللا محمد بن یزید  تاریخ الخلفاء  611
  679  23  126    ادب  كاظم محمد علي شكر  تاریخ المجالس النجفیة  612
  730  25  92  م1995  تاریخ  كاظم محمد علي شكر  تاریخ حركة الشمرت والزكرت في النجف االشرف  613
  593  18  164  ھـ705  تاریخ  محمد بن عبد اهللا الربعي الحافظ  تاریخ موالید العلماء ووفیاتھم من اول الھجرة النبویة  614
  261  6  48  ھـ1095  فلك وھیئة  علي بن حسین الجامعي العاملي  تبصرة المبتدي في الھیئة  615
  909  31  221  ھـ959  فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  تبصرة المتعلمین  616
  2058  90  66    فقھ  مجھول  تتمة الدرة المنظومة  617
  263  6  255  ھـ1280  منطق  سین الجامعي العامليعلي بن ح  تتمیم الفوائد وتبیین المقاصد  618
  308  8  357  ھـ884  الھندسة والحساب  محمد بن محمد نصیر الدین الطوسي  تحریر اقلیدس  619
  295  8  372  ھـ951  فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  تحریر االحكام الشرعیة على مذھب االمامیة  620
  247  6  246    فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  امیةتحریر االحكام الشرعیة على مذھب االم  621
  246  6  218  ھـ752  فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  تحریر االحكام الشرعیة على مذھب االمامیة  622
  245  6  84    فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  تحریر االحكام الشرعیة على مذھب االمامیة  623
  274  7  374  ھـ951  فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  لى مذھب االمامیةتحریر االحكام الشرعیة ع  624
  758  25  339  ھـ1265  منطق  محمد بن محمد قطب الدین الرازي  تحریر القواعد المنطقیة  625
  914  31  196    منطق  محمد بن محمد قطب الدین الرازي  تحریر القواعد المنطقیة  626
  1595  61  332  ھـ1272  فلك وھیئة  ر الدین الطوسيمحمد بن محمد نصی  تحریر المجسطي  627
  1231  43  61  ھـ1118  ادب  بھاء الدین محمد بن محمد باقر الحسیني  تحف العروض في لطف العروض  628
  2008  87  431  ھـ1246  فقھ  محمد باقر بن محمد تقي الموسوي الرشتي  تحفة االبرار  629
  1076  36  233  ھـ1251  فقھ  مجھول  تحفة االبرار فارسي  630
  284  7  80  ھـ1144  الكالم/عقائد  عبد اهللا بن فرج ال عمران القطیفي  تحفة االبرار في معرفة االقضیة واالقدار  631
  1572  60  51    الكالم/عقائد  مجھول  تحفة االخوان  632
  1714  66  40    الكالم/عقائد  محمد كاظم محمد شفیع الھزارجریبي  تحفة االخیار  633
  1691  65  484  ھـ1237  فقھ  محمد علي بن محمد حسن االراني الكاشاني  تحفة االخیار  634
  1014  34  62    الكالم/عقائد  محمد كاظم بن محمد شفیع الھزارجریبي  تحفة االخیار فارسي  635
تحفة االزھار وزالل االنھار في نسب ابناء االئمة   636

  االطھار
  108  2  374    انساب  ضامن بن شدقم بن علي الحسیني

  1800  72  54  ھـ1358  فلسفة  حسین بن محمد  حفة الحكیمت  637
  1717  66  383    أدعیة وزیارات  محمد باقر بن محمد تقي المجلسي  تحفة الزائر  638
  1783  71  458  ھـ1224  أدعیة وزیارات  محمد باقر بن محمد تقي المجلسي  تحفة الزائر  639
  236  6  642  ھـ1271  زیاراتأدعیة و  محمد باقر بن محمد تقي المجلسي  تحفة الزائر  640
  1598  62  102    الھندسة والحساب  محمد بن احمد الدمشقي الشافعي  تحفة الطالب في شرح نزھة الحساب  641
  13  1  87  ھـ1295  تاریخ  محمد مھدي بن مرتضى بحر العلوم الطباطبائي  تحفة الكرام في تاریخ مكة والمسجد الحرام  642
  1713  66  40    الكالم/عقائد  ن محمد شفیع الھزارجریبيمحمد كاظم ب  تحفة المجاورین  643
  1400  53  111    تفسیر وعلوم قرآن  عماد الدین علي الشریف القارى االستربادي  تحفة شاھي فارسي  644
  1653  64  53    الكالم/عقائد  محمد الطباطبائي  تحقیق االسالم واالیمان فارسي  645
  1461  57  221  ھـ1126  اخالق  حسن عطار  تحقیق الیقین فارسي  646
  447  14  8  ھـ1351  أدعیة وزیارات  حسن صدر الدین العاملي  تحیة اھل القبور بالماثور  647
  1228  43  15  ھـ1160  شعر  عبد اهللا بن عبد اهللا االدكاوي  تخمیس بانت سعاد  648
  163  4  274    اصول فقھ  یوسف بن احمد البحراني  تدارك المدارك  649
  409  12  409    فقھ  ن بن یوسف العالمة الحليالحس  تذكرة الفقھاء  650
  1490  58  267    طب  داود بن عمر االنطاكي  تذكرة اولي االلباب  651
  2041  90  670  ھـ1282  نحو  كریم بن ابراھیم القاجاري  تذكرة في النحو  652
  483  14  19    تراجم  مجھول  تراجم بعض االصحاب والتابعین  653
  482  14  18    الرجال/درایة ال  مجھول  تراجم رواة الحدیث  654
  1226  43  268  ھـ784  ادب  محمد بن علي محي الدین بن العربي  ترجمان االشواق في الغزل  655
  1272  44  40  ھـ1116  الكالم/عقائد  مجھول  ترجمة اصول العقائد فارسي  656
  1479  58  169  ھـ1263  فقھ  محمد بن مرتضى الفیض الكاشاني  ترجمة الشریعة  657
  1038  35  115  ھـ1263  فقھ  محمد بن مرتضى الفیض الكاشاني   الشریعة فارسيترجمة  658
  1812  73  40  ھـ1116  الكالم/عقائد  محمد ابراھیم بن محمد نصیر  ترجمة الفوائد العلیة فارسي  659
  1475  57  116    اخالق  محمد طاھر بن محمد حسین الشیرازي القمي  ترجمة تنبیھ الراقدین فارسي  660
  1777  70  358    أدعیة وزیارات  جمال الدین الخونساري  مفتاح الفالحترجمة   661
  2064  91  228    أدعیة وزیارات  جمال الدین الخونساري  ترجمة مفتاح الفالح فارسي  662
  328  9  376    الكالم/عقائد  محمود بن ابي القاسم االصفھاني  تسدید القواعد في شرح تجرید العقائد  663
  254  6  374    الكالم/عقائد  محمود بن ابي القاسم االصفھاني  رح تجرید العقائدتسدید القواعد في ش  664
  1222  43  147  ھـ1305  اخالق  عبد اهللا بن محمد رضا شبر الحسیني  تسلیة الحزین بفقد االحباب والبنین  665
  1189  41  83  ھـ1338  الكالم/عقائد  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  تسلیك النفس الى حظیرة القدس  666
  243  6  33    فلك وھیئة  بھاء الدین محمد العاملي  تشریح االفالك في الھیئة  667
  1610  62  24    ادب  مجھول  تعب االوان خطبة  668
  1427  55  82    فقھ  محمد رضا بن عباس كاشف الغطاء  تعلیقات على المكاسب  669
  2141  96  296     فقھاصول  حسین بن علي الحلي النجفي  تعلیقة الحلي على ابحاث النائیني  670
  2140  96  70    اصول فقھ  حسین بن علي الحلي النجفي  تعلیقة الحلي على ابحاث النائیني  671
  192  5  224    اصول فقھ  محمد كاظم الطباطبائي الیزدي  تعلیقة على الرسائل  672
  382  11  441    فقھ  مجھول  تعلیقة على الشرائع واالصول  673
  45  1  75    فقھ  اغا ضیاء الدین العراقي  تعلیقة على العروة الوثقى  674
  538  15  249    الكالم/عقائد  محمد بن حسین فخر الدین الحسیني  تعلیقة على المقصد االقصى والمطلب االسنى  675
  330  9  272    فقھ  اغا رضا بن محمد ھادي الھمداني  تعلیقة على المكاسب  676
  383  11  53  ھـ1317  فقھ  انيمحمد الحسیني الرازي الطھر  تعلیقة على المكاسب  677
  117  3  22    فقھ  اسد اهللا الدزفولي الكاظمي  تعلیقة على بغیة الطالب  678
  2131  95  31  ھـ1381  فقھ  حسین بن علي الحلي النجفي  تعلیقة على رسالة قاعدة ال ضرر للنائیني  679
  2132  95  21  ھـ1381  فقھ  حسین بن علي الحلي النجفي  تعلیقة على رسالة ال ضرر للشیخ موسى  680
  1659  64  304  ھـ1289  فقھ  محمد تقي بن حسین علي الھروي  تعلیقة على ریاض المسائل  681
  277  7  36    الرجال/الدرایة   محمد باقر الوحید البھبھاني  تعلیقة على منھج المقال  682



  رقم  CD  الصفحات  تاریخ النسخ  الموضوع  المؤلف  االسم  م
  1009  34  71  ھـ1288  الرجال/الدرایة   محمد باقر الوحید البھبھاني  تعلیقة على منھج المقال  683
  184  4  122    اصول فقھ  مجھول  تعلیقة في االصول  684
  1010  34  5    اصول فقھ  مجھول  تعلیقة في اللفظ  685
  1071  36  318  ھـ1110  أدعیة وزیارات  محمد باقر بن محمد تقي المجلسي  تعلیقھ على الصحیفة السجادیة  686
  298  8  199    تفسیر وعلوم قرآن  محمد بن العباس الماھیار ابن الحجام  تفسیر ابن الحجام  687
  1369  51  773  ھـ1080  تفسیر وعلوم قرآن  المنسوب الى االمام الحسن العسكري  تفسیر االمام العسكري  688
  734  25  62    الكالم/عقائد  احمد بن صالح ابن ابي الرجال  تفسیر الشریعة  689
  803  27  781  ھـ917  تفسیر وعلوم قرآن  مجھول  تفسیر القران  690
  1348  50  522    تفسیر وعلوم قرآن  مجھول  تفسیر القران  691
  2082  92  878  ھـ1207  تفسیر وعلوم قرآن  مجھول  تفسیر القران تركي  692
  2026  89  624    تفسیر وعلوم قرآن  مجھول  تفسیر القران فارسي  693
  1780  71  383  ھـ1069  تفسیر وعلوم قرآن  ابو الفتح بن محمد الحبني الجرجاني  تفسیر شاھي  694
  1233  43  6    متفرقات  مجھول  تقاریض  695
  2144  96  266  ھـ1374  اصول فقھ  حسین بن علي الحلي النجفي  تقریرات ابحاث النائیني  696
  2143  96  495    اصول فقھ  حسین بن علي الحلي النجفي  تقریرات ابحاث النائیني  697
  2126  95  194  ھـ1300  فقھ  حسین بن علي الحلي النجفي  تقریرات ابحاث النائیني  698
  2095  93  405  ھـ1370  اصول فقھ  موسى بن محمد الخونساري  تقریرات االصول  699
  1985  86  303  ھـ1330  اصول فقھ  علي الروزدري  تقریرات االصول  700
  2125  95  443  ھـ1340  اصول فقھ  محمد حسین بن محمد رضا الكلباسي  تقریرات السید االصفھاني  701
  2124  95  284  ھـ1340  اصول فقھ  محمد حسین بن محمد رضا الكلباسي  د االصفھانيتقریرات السی  702
  570  16  29    فقھ  محمد االصفھاني  تقریرات السید محمد االصفھاني  703
  565  16  42    فقھ  محمد االصفھاني  تقریرات السید محمد االصفھاني  704
  1436  55  253    اصول فقھ  ھادي بن عباس كاشف الغطاء  تقریرات الشیخ ضیاء العراقي  705
  1447  56  485    اصول فقھ  عبد الغني الخراساني  تقریرات الشیخ عبد الغني الخراساني  706
  173  4  252    فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  تقریرات الشیخ كاظم الشیرازي  707
  2002  87  384  ھـ1347  فقھ  مجھول  تقریرات الشیخ محمد علي الكاظمي  708
  209  5  592    فقھ  مجھول   الفقھتقریرات  709
  1185  41  72    فقھ  حسین قلي الھمداني  تقریرات الفقھ  710
  1437  55  78    فقھ  ھادي بن عباس كاشف الغطاء  تقریرات الفقھ من بحث النائیني  711
  28  1  414    اصول فقھ  محمد علي الغروي النخجواني  تقریرات النخجواني  712
  1585  61  289    فقھ  جھولم  تقریرات حبیب اهللا الرشتي  713
  998  33  368    فقھ  محمد حسین الكمباني االصفھاني  تقریرات فقھیة  714
  144  3  187    اصول فقھ  مجھول  تقریرات في اصول الفقھ  715
  197  5  154  ھـ1242  اصول فقھ  عبد الفتاح بن علي الحسیني المراغي  تقریرات في االصول  716
  725  24  218    فقھاصول   مجھول  تقریرات في االصول  717
  1078  36  263    اصول فقھ  مجھول  تقریرات في االصول  718
  727  24  338    اصول فقھ  محمد حسن بن عبد اهللا المامقاني  تقریرات في االصول  719
  653  22  496    فقھ  مجھول  تقریرات في الفقھ  720
  1315  49  103  ھـ1264  الكالم/عقائد  محمود بن محمد التبریزي  تقویم االیمان  721
  984  33  98  ھـ1311  فقھ  مال علي الفاضل  تكملة درة بحر العلوم  722
  592  18  377    الرجال/الدرایة   محمد بن علي االسترابادي  تلخیص االقوال في تحقیق اقوال الرجال  723
  1296  46  300  ھـ1087  الرجال/الدرایة   محمد بن علي االسترابادي  تلخیص االقوال في تحقیق اقوال الرجال  724
  334  10  524    الرجال/الدرایة   محمد بن علي االسترابادي  تلخیص االقوال في تحقیق اقوال الرجال  725
  120  3  288    فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  تلخیص المرام في معرفة االحكام  726
  1580  61  43  ھـ900  الھندسة والحساب  جمشید بن مسعود الكاشاني  تلخیص المفتاح  727
  1379  52  408  ھـ891  بالغة  مسعود بن عمر التفتازاني  لخیص المفتاحت  728
  1290  46  540    نحو  خالد بن عبد اهللا االزھري  تمرین الطالب في صناعة االعراب  729
  1018  34  181  ھـ1238  نحو  خالد بن عبد اهللا االزھري  تمرین الطالب في صناعة االعراب  730
  760  25  423  ھـ1122  نحو  خالد بن عبد اهللا االزھري  تمرین الطالب في صناعة االعراب  731
  188  4  221  ھـ1082  فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  تمھید القواعد  732
  267  7  96  ھـ1238  سیاسة  محمد حسین النائیني الغروي  تنبیھ االمة وتنزیھ الملة فارسي  733
  1841  74  100    سیاسة  مد حسین النائیني الغرويمح  تنبیھ االمة وتنزیھ الملة فارسي  734
  1269  44  100  ھـ1347  سیاسة  محمد حسین النائیني الغروي  تنبیھ االمة وتنزیھ الملة  735
  1358  50  191  ھـ1246  الكالم/عقائد  محمد بن علي اصغر النوري  تنزیھ الحجج عن دنس العبث  736
  1064  36  126    الكالم/عقائد  ن كمونةسعد بن منصور ب  تنقیح االبحاث للملل الثالث  737
  1600  62  459    اصول فقھ  محمد حسن بن معصوم القزویني  تنقیح المقاصد االصولیة  738
  2071  91  633  ھـ1062  حدیث  محمد بن الحسن الطوسي  تھذیب االحكام  739
  923  31  378  ھـ1055  حدیث  محمد بن الحسن الطوسي  تھذیب االحكام  740
  1833  74  422    حدیث  محمد بن الحسن الطوسي  تھذیب االحكام  741
  1719  66  709    حدیث  محمد بن الحسن الطوسي  تھذیب االحكام  742
  922  31  422  ھـ1055  حدیث  محمد بن الحسن الطوسي  تھذیب االحكام  743
  1260  44  37    اخالق  ابو زكریا بن عدي  تھذیب االخالق  744
  205  5  146  ھـ1217  اصول فقھ  لحليالحسن بن یوسف العالمة ا  تھذیب االصول  745
  858  29  134  ھـ991  اصول فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  تھذیب االصول  746
  1273  44  227  ھـ1263  اصول فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  تھذیب االصول  747
  1028  35  333  ھـ1186  اصول فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  تھذیب االصول  748
  1813  73  227  ھـ1226  اصول فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  تھذیب االصول  749
  926  31  63  ھـ1263  الكالم/عقائد  المفضل بن عمر الجعفي  توحید المفضل  750
  1160  40  62  ھـ1285  نحو  علي محمد بن محمد علي االصفھاني  توضیح االلغاز  751
  553  16  198    فقھ  الدین الشافعياحمد شھاب   توقیف الحكام على غرائر االحكام  752
  341  10  242    حدیث  محمد بن علي الشھیر بالصدوق  ثواب االعمال وعقاب االعمال  753
  364  10  39    الرجال/الدرایة   جعفر بن حسن البرزنجي  جالیة الكدر  754
  304  8  29    حدیث  جعفر بن احمد بن علي القمي  جامع االحادیث  755
  625  20  86    فقھ   بن محمد رضا شبر الحسینيعبد اهللا  جامع االحكام  756
  2102  93  164    اخالق  مجھول  جامع االخبار  757
  1831  74  41    كیمیاء  الحسین بن علي الطغرائي  جامع االسرار  758
  2091  93  511  ھـ1107  تفسیر وعلوم قرآن  الفضل بن الحسن الطبرسي  جامع الجوامع  759
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  578  17  333    اخالق  لنراقيمھدي بن ابي ذر ا  جامع السعادات  760
  1298  47  382  ھـ1230  فقھ  یحیى بن احمد ابن سعید الحلي  جامع الشرائع  761
  248  6  592  ھـ1295  فقھ  محمد كریم خان بن ابراھیم الكرماني  جامع الشرائع  762
  605  19  411  ھـ1234  فقھ  عبد اهللا بن محمد رضا شبر الحسیني  جامع الشرائع واالحكام  763
  936  31  24    متفرقات  مجھول  مع المشكالتجا  764
  591  18  295    فقھ  عبد اهللا بن محمد رضا شبر الحسیني  جامع المعارف والشرائع واالحكام  765
  2137  95  390  ھـ1251  فقھ  علي بن الحسین المحقق الكركي  جامع المقاصد  766
  2090  92  412  ھـ1048  فقھ  علي بن الحسین المحقق الكركي  جامع المقاصد  767
  1414  54  440  ھـ961  فقھ  علي بن الحسین المحقق الكركي  جامع المقاصد  768
  2033  89  1025    فقھ  علي بن الحسین المحقق الكركي  جامع المقاصد  769
  1975  85  346    فقھ  علي بن الحسین المحقق الكركي  جامع المقاصد  770
  158  3  505  ھـ930  فقھ  علي بن الحسین المحقق الكركي  جامع المقاصد  771
  913  31  237    الكالم/عقائد  محمد جعفر االسترابادي  جامع محمدي فارسي  772
  1569  60  72    فقھ  مجھول  جدول المیراث  773
  752  25  63    جغرافیة  مجھول  جغرافیا فارسي  774
  754  25  49    جغرافیة  مجھول  جغرافیا فارسي  775
  1087  37  473  ھـ953  راتأدعیة وزیا  علي بن موسى ابن طاووس  جمال االسبوع  776
  1984  86  119  ھـ1337  الكالم/عقائد  محمد حسین بن محمد علي الشھرستاني  جنة النعیم في االمامة  777
  492  14  30    الكالم/عقائد  ابن تیمیة  جواب ابن تیمیة عن مشھد الحسین  778
  98  2  4  ھـ1224  الكالم/عقائد  احمد بن زین الدین االحسائي  جواب مسائل مال كاظم السمناني  779
  102  2  25  ھـ1224  الكالم/عقائد  احمد بن زین الدین االحسائي  جواب مسائل مال كاظم السمناني  780
  1280  44  160  ھـ1310  متفرقات  ابو الحسن علي بن نصر الكاتب  جوامع اللذة من الجزء الثالث الى الجزء الخامس  781
  606  19  423    فلك وھیئة  مجھول  جوامع النجوم فارسي  782
  347  10  125    فقھ  عبد العزیز بن نحریر ابن البراج الطرابلسي  جواھر الفقھ  783
  2168  97  591  ھـ1238  فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  784
  2167  97  347    فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  785
  2166  97  727  ھـ1258  فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  786
  2159  97  145    فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  787
  2158  97  282  ھـ1263  فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  788
  2153  96  313  ھـ1257  فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  789
  2150  96  483  ھـ1258  فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  790
  2129  95  413    فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  791
  2120  95  543  ھـ1255  فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  792
  2115  94  462  ھـ1255  فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  793
  2093  93  620  ھـ1235  فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  794
  2081  91  175    فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  795
  2075  91  347    فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  796
  2068  91  245  ھـ1235  فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  797
  2020  88  403    فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  798
  1826  74  516    فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  799
  151  3  97  ھـ1269  فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  800
  1270  44  641  ھـ1260  فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  801
  1485  58  327    فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  802
  2006  87  352  ھـ1230  فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  مجواھر الكال  803
  2014  88  439    فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  804
  2039  90  379    فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  805
  2059  90  302    فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  806
  1973  85  337    فقھ  باقر النجفيمحمد حسن بن   جواھر الكالم  807
  2007  87  758    فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  808
  2042  90  405    فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  809
  1980  85  391    فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  810
  1936  83  364    فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  811
  1935  83  425    فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  812
  1915  81  420    فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  813
  1842  74  641  ھـ1260  فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  814
  1773  70  624    فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  جواھر الكالم  815
  874  29  166  ھـ1039  فقھ  مفلح بن الحسن بن رشید الصیمري  جواھر الكلمات في العقود واالیقاعات  816
  111  3  59  ھـ1002  فقھ  محمد بن علي ابن ابي الحسن العاملي  حاشیة االلفیة للشھید  817
  1288  45  815  ھـ1306  فقھ  ابراھیم البیجوري  حاشیة البیجوري في الفقھ  818
  1381  52  197  ھـ1221  الكالم/عقائد  بد الرزاق بن علي الالھیجيع  حاشیة التجرید  819
  2092  93  282    فقھ  موسى الخونساري  حاشیة الخیارات  820
  2060  91  142  ھـ1308  اصول فقھ  مجھول  حاشیة الرسائل  821
  1990  86  96    اصول فقھ  مجھول  حاشیة الرسائل  822
  2088  92  69    فقھ  مجھول  حاشیة الروضة البھیة  823
  6  1  418    فقھ  محمد الدیلماج  حاشیة الروضة البھیة  824
  29  1  224    فقھ  احمد التوني  حاشیة الروضة البھیة  825
  1291  46  852  ھـ1106  فقھ  جمال الدین محمد الخونساري  حاشیة الروضة البھیة  826
  1361  51  222  ھـ1222  فقھ  جمال الدین محمد الخونساري  حاشیة الروضة البھیة  827
  1738  67  53    الكالم/عقائد  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  حاشیة الشیخ علي على شرح التجرید للعالمة الحلي  828
  1938  83  351    اصول فقھ  خلیل بن الغازي القزویني  حاشیة العدة  829
  830  28  185    اصول فقھ  خلیل بن الغازي القزویني  حاشیة العدة  830
  931  31  161  ھـ981  فقھ  مجھول  حاشیة المختصر النافع  831
  790  26  355  ھـ1177  الكالم/عقائد  عبد الرزاق بن علي الالھیجي  حاشیة الھیات االشارات  832
  543  15  210  ھـ1060  الكالم/عقائد  مجھول  حاشیة الھیات التجرید  833
  1583  61  202  ھـ1220  الكالم/عقائد  جان التبریزي  حاشیة تجرید الكالم  834
  255  6  184  ھـ1254  منطق  عبد اهللا بن الحسین الیزدي  لمنطقحاشیة تھذیب ا  835
  541  15  442    الكالم/عقائد  محمد شمسا الجیالني  حاشیة حاشیة الخفري على الھیات التجرید  836
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  588  18  116    منطق  جمال الدین محمد الخونساري  حاشیة حاشیة المختصر  837
  501  14  144    منطق  لخونساريجمال الدین محمد ا  حاشیة حاشیة تھذیب المنطق  838
  502  14  276  ھـ1060  منطق  جمال الدین محمد الخونساري  حاشیة حاشیة تھذیب المنطق  839
  1566  60  80  ھـ1082  الكالم/عقائد  شاه حسین  حاشیة حاشیة شرح اداب البحث  840
  440  13  161    اصول فقھ  جان حبیب اهللا الشیرازي  حاشیة حاشیة مختصر ابن الحاجب  841
  1049  35  159  ھـ1070  فلسفة  میرزا جان الشیرازي  حاشیة حكمة العین  842
  1537  59  225  ھـ1067  فلسفة  میرزا جان الشیرازي  حاشیة حكمة العین  843
  965  32  43    فقھ  مجھول  حاشیة ریاض المسائل  844
  148  3  457    فقھ  مجھول  حاشیة شرائع االسالم  845
  654  22  158    فقھ  حسین المحقق الكركيعلي بن ال  حاشیة شرائع االسالم  846
  1562  60  17    منطق  محمد بن اسعد جالل الدین الدواني  حاشیة شرح اداب البحث  847
  1565  60  64  ھـ1082  منطق  یحیى بن احمد الكاشي  حاشیة شرح اداب البحث  848
  1563  60  19    منطق  سنان الدین یوسف الرومي  حاشیة شرح اداب البحث  849
  4  1  334    فقھ  محمد باقر الوحید البھبھاني  شرح ارشاد االذھانحاشیة   850
  946  32  221    فقھ  محمد باقر الوحید البھبھاني  حاشیة شرح ارشاد االذھان  851
  1476  57  194    فلسفة  مجھول  حاشیة شرح االشارات  852
  1588  61  425  ھـ1254  حدیث  محمد بن علي الشنواني  حاشیة شرح البخاري  853
  402  11  714    الكالم/عقائد  صدر الدین الحسیني الشیرازي  ة شرح التجریدحاشی  854
  1279  44  7    فلك وھیئة  الحسن بن علي بن الحسین الفارسي  حاشیة شرح التذكرة  855
  1355  50  83  ھـ1214  بالغة  محمد بن عمر الجلبي  حاشیة شرح التفتازاني  856
  130  3  382  ھـ1245  فقھ  مجھول  حاشیة شرح الشرائع  857
  437  13  298  ھـ1088  منطق  علي بن محمد الشریف الجرجاني  حاشیة شرح الشمسیة  858
  1491  58  243    منطق  عماد بن یحیى بن علي الفارسي  حاشیة شرح الشمسیة  860
  1815  73  15    منطق  عماد بن یحي بن علي الفارسي  حاشیة شرح الشمسیة  861
  1814  73  176    منطق  الجرجانيعلي بن محمد الشریف   حاشیة شرح الشمسیة  862
  907  31  502  ھـ1240  منطق  قره داود  حاشیة شرح الشمسیة  863
  46  1  406  ھـ1074  منطق  قره داود  حاشیة شرح الشمسیة  864
  207  5  48  ھـ1258  صرف  محمد بن عمر الحلبي  حاشیة شرح العزي في التصریف  865
  1472  57  105    نحو  علي بن محمد الشریف الجرجاني  حاشیة شرح الكافیة  866
  856  29  250    فقھ  مجھول  حاشیة شرح اللمعة  867
  1963  84  508    فقھ  جمال الدین محمد الخونساري  حاشیة شرح اللمعة  868
  1934  83  327  ھـ1262  فقھ  محمد جعفر بن محمد صفي الفارسي االصفھاني  حاشیة شرح اللمعة الدمشقیة  869
  1555  60  253  ھـ1262  بالغة  لشریف الجرجانيعلي بن محمد ا  حاشیة شرح المطول  870
  799  27  257  ھـ1224  فلك وھیئة  قاضي زادة الرومي  حاشیة شرح الملخص  871
  1704  65  93    منطق  محمد شمس الجیالني  حاشیة شرح الھدایة  872
  1694  65  291  ھـ1083  منطق  محمد بن الحسین فخر الدین الحسیني  حاشیة شرح الھدایة  873
  1487  58  153  ھـ1113  فلسفة  محمد مصلح الدین االلي  شرح الھدایةحاشیة   874
  337  10  314  ھـ1054  بالغة  علي بن محمد الشریف الجرجاني  حاشیة شرح تلخیص المفتاح  875
  1836  74  165  ھـ1256  فقھ  محمد باقر  حاشیة شرح كتاب الزكاة  876
  1365  51  827  ھـ1300  فقھ  ابراھیم الباجوري  حاشیة شرح متن ابي شجاع  877
  1032  35  294    اصول فقھ  خلیل بن الغازي القزویني  حاشیة عدة االصول  878
  1467  57  243    اصول فقھ  خلیل بن الغازي القزویني  حاشیة عدة االصول  879
  38  1  474    فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  حاشیة على االرشاد  880
  1395  53  285  ھـ1184  فلسفة  محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري  حاشیة على االشارات  881
  1546  59  128    تفسیر وعلوم قرآن  مجھول  حاشیة على التفسیر  882
  168  4  399  ھـ1038  فقھ  علي بن الحسین المحقق الكركي  حاشیة على الشرائع  883
  132  3  433  ھـ1303  اصول فقھ  محمود بن محمد  حاشیة على القوانین  884
  860  29  194  ھـ985  اصول فقھ  علي بن محمد الشریف الجرجاني  حاشیة على المختصر العضدي  885
  74  2  356  ھـ1253  اصول فقھ  مجھول  حاشیة على المعالم  886
  131  3  153    اصول فقھ  محمد بن الحسن الشیرواني  حاشیة على المعالم  887
  2084  92  432    قھف  اغا رضا بن محمد ھادي الھمداني  حاشیة على المكاسب  888
  24  1  322  ھـ1342  فقھ  اغا رضا بن محمد ھادي الھمداني  حاشیة على المكاسب  889
  1663  64  26  ھـ1047  الكالم/عقائد  مجھول  حاشیة على النافع یوم الحشر  890
  1068  36  144  ھـ1054  منطق  مجھول  حاشیة على حاشیة التفتازاني  891
  2130  95  119  ھـ1381  اصول فقھ  الروزدري  یححاشیة على رسائل التعادل والتراج  892
  81  2  323  ھـ1302  اصول فقھ  علي الخوئي  حاشیة على رسائل الشیخ االنصاري  893
  518  15  277    اصول فقھ  علي اكبر الزنجاني  حاشیة على رسائل الشیخ االنصاري  894
  1066  36  621    الكالم/عقائد  مجھول  حاشیة على شرح التجرید  895
  146  3  234    اصول فقھ  جمال الدین محمد الخونساري   على شرح العضدي لمختصر ابن الحاجبحاشیة  896
  930  31  111  ھـ1125  فقھ  مجھول  حاشیة على مقدمة اللیث السمرقندي  897
  1844  75  585  ھـ1288  اصول فقھ  مجھول  حاشیة فرائد االصول  898
  1134  39  468  ھـ807  تفسیر وعلوم قرآن  مجھول  حاشیة في التفسیر  899
  540  15  349    بالغة  مجھول  حاشیة في المعاني والبیان  900
  1788  71  522  ھـ1073  الكالم/عقائد  محمد شمسا الجیالني  حاشیة في االھیات التجرید  901
  624  20  478    فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  حاشیة قواعد االحكام  902
  1827  74  478    فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  محاشیة قواعد االحكا  903
  994  33  286  ھـ1359  اصول فقھ  محمد حسین الكمباني االصفھاني  حاشیة كفایة االصول  904
  8  1  281    فقھ  محمد باقر الوحید البھبھاني  حاشیة مدارك االحكام  905
  1943  83  236    اصول فقھ  ان الحسینيحسین بن محمد خلیفة سلط  حاشیة معالم الدین  906
  290  7  206  ھـ1234  اصول فقھ  حسین بن محمد خلیفة سلطان الحسیني  حاشیة معالم الدین  907
  215  5  258    اصول فقھ  مجھول  حاشیة معالم الدین  908
  203  5  152    اصول فقھ  محمد بن الحسن الشیرواني  حاشیة معالم الدین  909
  478  14  284  ھـ1229  اصول فقھ  مد صالح بن احمد المازندرانيمح  حاشیة معالم الدین  910
  509  15  257    اصول فقھ  مجھول  حاشیة معالم الدین  911
  1638  64  78  ھـ1209  اصول فقھ  محمد باقر الوحید البھبھاني  حاشیة معالم الدین  912
  1923  82  275  ھـ1259  اصول فقھ  محمد صالح بن احمد المازندراني  حاشیة معالم الدین  913
  1480  58  123  ھـ1237  اصول فقھ  حسین بن محمد خلیفة سلطان الحسیني  حاشیة معالم الدین  914
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  1665  64  92  ھـ1203  اصول فقھ  حسین بن محمد خلیفة سلطان الحسیني  حاشیة معالم الدین  915
  1680  64  216    اصول فقھ  محمد بن علي المجاھد الحائري  حاشیة معالم الدین  916
  546  16  177    اصول فقھ  محمد بن الحسن الشیرواني  ة معالم الدینحاشی  917
  1245  43  149  ھـ1221  اصول فقھ  محمد بن الحسن الشیرواني  حاشیة معالم الدین  918
  1246  43  96  ھـ1221  اصول فقھ  محمد باقر الوحید البھبھاني  حاشیة معالم الدین  919
  1388  53  295  ھـ1243  اصول فقھ  زندرانيمحمد صالح بن احمد الما  حاشیة معالم الدین  920
  1439  56  339  ھـ1232  اصول فقھ  محمد صالح بن احمد المازندراني  حاشیة معالم الدین  921
  608  19  162    اصول فقھ  محمد بن الحسن الشیرواني  حاشیة معالم الدین  922
  652  22  126    اصول فقھ  حسین بن محمد خلیفة سلطان الحسیني  حاشیة معالم الدین  923
  796  27  259  ھـ1245  اصول فقھ  محمد صالح بن احمد المازندراني  حاشیة معالم الدین  924
  837  28  87    اصول فقھ  حسین بن محمد خلیفة سلطان الحسیني  حاشیة معالم الدین  925
  838  28  165    اصول فقھ  محمد بن الحسن الشیرواني  حاشیة معالم الدین  926
  839  28  123    اصول فقھ  ولمجھ  حاشیة معالم الدین  927
  1050  35  280    اصول فقھ  محمد بن الحسن الشیرواني  حاشیة معالم الدین  928
  1244  43  102  ھـ1221  اصول فقھ  حسین بن محمد خلیفة سلطان الحسیني  حاشیة معالم الدین  929
  1380  52  141  ھـ1242  اصول فقھ  حسین بن محمد خلیفة سلطان الحسیني  حاشیة معالم الدین  930
  1057  35  84  ھـ1009  منطق  عبد اهللا بن الحسین الیزدي  حاشیة مال عبد اهللا  931
  956  32  264  ھـ1239  منطق  عبد اهللا بن الحسین الیزدي  حاشیة مال عبد اهللا  932
  293  7  450    الرجال/الدرایة   محمد باقر الوحید البھبھاني  حاشیة منھج المقال  933
  1258  44  671  ھـ789  متفرقات  محمد بن عبد القادر الدمیري الحنفي  یوانحاوي الحسان من حیاة الح  934
  512  15  208    اصول فقھ  محمد مقیم بن درویش الحامدي الخزاعي  حاوي نخب االدلة  935
  1471  57  23  ھـ1235  اصول فقھ  علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري  حجیة الشھرة  936
  1633  63  100  ھـ1263  ادب  محمد بن محمد رشید  حدائق السحر  937
  953  32  8    حدیث  احمد بن محمد المقدس االردبیلي  حدیقة الشیعة فارسي  938
  791  26  415  ھـ1084  فقھ  محمد تقي بن مقصود علي المجلسي  حدیقة المتقین فارسي  939
  1891  80  180    سیاسة  كاظم محمد علي شكر  حرب تحریر العراق  940
  350  10  19  ھـ1258  فقھ  محمد ابراھیم بن محمد حسن الكرباسي  انحرمة الغلیان في شھر رمض  941
  529  15  49    فقھ  ابو سعید القاضي  حق العلم فارسي  942
  925  31  648  ھـ1115  الكالم/عقائد  محمد باقر بن محمد تقي المجلسي  حق الیقین فارسي  943
  1450  57  62    طب  مسعود بن محمد السجزي  حقائق اسرار الطب  944
  2004  87  857  ھـ1263  فقھ  ابو الحسن بن محمد ھادي الحسیني التنكابني  ائق االحكامحق  945
  1820  74  271    تفسیر وعلوم قرآن  محمد بن الحسین الشریف الرضي  حقائق التاویل  946
  929  31  49    اخالق  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  حقیقة االیمان  947
  336  10  81    الكالم/عقائد  ابو الحسن الشریف العاملي  امیةحقیقة مذھب االم  948
  574  16  7    اخالق  محمد حسن التبریزي  حكایة نافعة  949
  826  27  93    الكالم/عقائد  محمد جواد بن علي الجزائري  حل الطالسم بین مشكك وعالم  950
  1221  43  478    فقھ  يزین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثان  حواشي الشھید الثاني  951
  1310  49  21    فقھ  علي بن جعفر كاشف الغطاء  حواشي شرائع االسالم  952
  1329  50  46    فقھ  علي بن جعفر كاشف الغطاء  حواشي شرائع االسالم  953
  1254  43  650  ھـ1233  سیرة  احمد بن ابراھیم السمناني  حیاة االئمة فارسي  954
  50  2  169  ھـ1075  ادب  راھیم بن علي الكفعمياب  حیاة االرواح ومشكاة المصباح  955
  259  6  74    سیرة  مجھول  حیاة االمام الحسین علیھ السالم  956
  260  6  92    سیرة  مجھول  حیاة االمام علي علیھ السالم  957
  607  19  329  ھـ1250  اخالق  محمد باقر بن محمد تقي المجلسي  حیاة القلوب فارسي  958
  1881  79  6  ھـ1340  الكالم/عقائد  مجھول  مع االمام علي بن ابي طالبخبر العالم وما جرى لھ   959
  72  2  67    سیرة  محمد بن الحسین الشریف الرضي  خصائص االئمة  960
  1039  35  26  ھـ1248  ادب  المنسوبة الى االمام علي بن ابي طالب  خطبة البیان  961
  1535  59  16    فقھ  مليمحمد بن الحسن الحر العا  خالصة االبحاث في مسائل المیراث  962
  1464  57  10  ھـ1179  فقھ  محمد بن الحسن الحر العاملي  خالصة االبحاث في مسائل المیراث  963
  1473  57  103    الرجال/الدرایة   الحسن بن یوسف العالمة الحلي  خالصة االقوال في علم الرجال  964
  333  10  361  ھـ1063  الرجال/الدرایة   الحسن بن یوسف العالمة الحلي  خالصة االقوال في علم الرجال  965
  643  21  360    الرجال/الدرایة   الحسن بن یوسف العالمة الحلي  خالصة االقوال مع حواشي الشھید الثاني  966
  1083  37  74    فقھ  علي بن الحسین الشریف المرتضى  خالصة االنتصار  967
  202  5  24    الھندسة والحساب  بھاء الدین محمد العاملي  خالصة الحساب  968
  521  15  39    الھندسة والحساب  بھاء الدین محمد العاملي  خالصة الحساب  969
  973  32  135    الھندسة والحساب  بھاء الدین محمد العاملي  خالصة الحساب  970
  387  11  372  ھـ1079  فقھ  مجھول  خالصة المذھب  971
  251  6  154  ھـ1070  لغة  القاسم بن محمد الحریري  درة الغواص في اوھام الخواص  972
  988  33  60    كیمیاء  علي جلبي بن خسرو االزنیقي  درر االنوار في اسرار االحجار  973
  1031  35  544  ھـ1087  فقھ  محمد خسرو باشا  درر الحكام في شرح غرر االحكام  974
  1004  34  466  ھـ1085  فقھ  محمد خسرو باشا  درر الحكام في شرح غرر االحكام  975
  987  33  596    اصول فقھ  لي القزوینيع  درر الفرائد  976
  1020  34  331  ھـ1312  اصول فقھ  علي القزویني  درر الفرائد في اصول الفقھ  977
  125  3  151  ھـ1329  اصول فقھ  عبد الكریم بن محمد جعفر الیزدي الحائري  درر الفوائد  978
  1846  75  686  ھـ1254  اصول فقھ  محمد حسین بن علي اكبر االصفھاني  دروس االصول  979
  996  33  107  ھـ1393  فلسفة  محمد ھاتف القوجاني  دروس في الفلسفة والعرفان واالخالق  980
  2045  90  181    فقھ  علي اكبر االصفھاني  دستور العمل فارسي  981
  1169  40  9    أدعیة وزیارات  مجھول  دعاء التوسل فارسي  982
  2029  89  191    دعیة وزیاراتأ  المنسوب الى االمام علي بن ابي طالب  دعاء السیفي  983
  1392  53  134    أدعیة وزیارات  مجھول  دعاء سیفي وحدیث وحكایات فارسي  984
  459  14  29    فقھ  علي بن محمد بن الحسن العاملي  دفع ایرادات خلیفة سلطان  985
  859  29  386  ھـ1292  فقھ  محمد ابراھیم بن محمد باقر الموسوي القزویني  دالئل االحكام في شرح شرائع االسالم  986
  2147  96  287    بالغة  عبد القاھر الجرجاني  دالئل االعجاز  987
  2155  97  568    فقھ  محمد تقي النوري المازندراني  دالئل العباد في شرح االرشاد  988
  1302  48  622    فقھ  محمد تقي النوري المازندراني  دالئل العباد في شرح االرشاد  989
  1847  75  512    فقھ  محمد تقي النوري المازندراني  الرشاددالئل العباد في شرح ا  990
  1127  38  273  ھـ1235  الكالم/عقائد  عثمان بن سلیمان باشا الجلیلي  دین اهللا الغالب على كل منكر مبتدع كاذب  991
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  1637  64  89  ھـ1350  شعر  عبد الجبار بن ابي بكر الصقلي  دیوان ابن حمدیس  992
  1061  36  128  ھـ1350  شعر  محمد بن بختیار البغدادي  دیوان االبلھ البغدادي  993
  820  27  50    شعر  محمد رضا بن محمد االزري البغدادي  دیوان االزري  994
  344  10  103    شعر  المنسوب الى االمام علي بن ابي طالب  دیوان االمام امیر المؤمنین  995
  595  18  168    شعر  ي طالبالمنسوب الى االمام علي بن اب  دیوان االمام امیر المؤمنین  996
  594  18  66    شعر  المنسوب الى االمام علي بن ابي طالب  دیوان االمام امیر المؤمنین  997
  1188  41  29    شعر  ماجد بن ھاشم البحراني  دیوان البحراني  998
  365  10  199    شعر  عبد الحسین خلیفة  دیوان الشیخ عبد الحسین خلیفة  999

  818  27  91  ھـ1353  شعر   حردان الكعبيھاشم بن  دیوان الكعبي  1000
  819  27  36  ھـ1353  شعر  ھاشم بن حردان الكعبي  دیوان الكعبي  1001
  1937  83  103  ھـ1340  شعر  علي خان بن احمد الحسیني المدني  دیوان المدني  1002
  1672  64  59  ھـ1350  شعر  محمد بن احمد الغساني  دیوان الواواء الدمشقي  1003
  596  18  145    شعر  االمام علي بن ابي طالب   المؤمنین علي بن ابي طالب علیھ السالمدیوان امیر  1004
  1075  36  234  ھـ1216  شعر  خالد بن یزید بن معاویة  دیوان خالد بن یزید في الصنعة  1005
  300  8  165  ھـ1279  شعر  احمد بن درویش علي بن الحسین البغدادي  دیوان شعر الشیخ احمد البغدادي  1006
  1674  64  33    شعر  عبد الحسین بن احمد ال شكر  دیوان شكر  1007
  875  29  171    شعر  طالب  دیوان طالب فارسي  1008
  1223  43  280    شعر  عبد الباقي العمري  دیوان عبد الباقي العمري  1009
  288  7  52    شعر  عبد الحسین بن قاسم محي الدین  دیوان عبد الحسین محي الدین  1010
  1116  38  272  ھـ1091  شعر  عبد الرحیم البرعي  لرحیم البرعيدیوان عبد ا  1011
  287  7  46    شعر  موسى بن شریف محي الدین  دیوان موسى محي الدین  1012
  1716  66  487  ھـ1054  شعر  میر علي شیر الوزیر النوائي  دیوان نوائي تركي  1013
  1931  82  156    شعر  محمد شفیع اغا كوجك الشیرازي  دیوان وصال  1014
  620  20  269  ھـ1131  فقھ  محمد باقر بن محمد مؤمن المحقق السبزواري  ذخیرة المعاد في شرح االرشاد  1015
  639  21  506  ھـ1131  فقھ  محمد باقر بن محمد مؤمن المحقق السبزواري  ذخیرة المعاد في شرح االرشاد  1016
  1058  36  845  ھـ1206  فقھ  بزواريمحمد باقر بن محمد مؤمن المحقق الس  ذخیرة المعاد في شرح االرشاد  1017
  2005  87  463  ھـ1248  فقھ  محمد بن مكي العاملي الشھیر بالشھید االول  ذكرى الشیعة  1018
  1894  80  41    تراجم  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  ذكرى جعفر كاشف الغطاء  1019
  331  10  308    الرجال/الدرایة   الحسن بن علي ابن داود الحلي  رجال ابن داود  1020
  227  5  211    الرجال/الدرایة   الحسن بن علي ابن داود الحلي  رجال ابن داود الحلي  1021
  458  14  53  ھـ1368  الرجال/الدرایة   احمد بن محمد بن خالد الكوفي البرقي  رجال البرقي  1022
  815  27  278    الرجال/الدرایة   علي بن الحسین الخاقاني  رجال الخاقاني  1023
  127  3  144  ھـ973  الرجال/الدرایة   محمد بن الحسن الطوسي  لشیخ الطوسيرجال ا  1024
  613  19  257  ھـ1019  الرجال/الدرایة   محمد بن الحسن الطوسي  رجال الشیخ الطوسي  1025
  1897  80  101    الرجال/الدرایة   محمد بن الحسن الطوسي  رجال الشیخ الطوسي  1026
  176  4  288  ھـ1040  الرجال/الدرایة   احمد بن علي النجاشي  رجال النجاشي  1027
  665  22  173    متفرقات  كاظم محمد علي شكر  رجال وافكار ومواقف  1028
  662  22  139    متفرقات  كاظم محمد علي شكر  رجال وافكار ومواقف  1029
  1718  66  328  ھـ1240  اصول فقھ  محمد باقر الوحید البھبھاني  رسائل اصولیة  1030
  2017  88  467  ھـ1221  متفرقات  الطباطبائي والوحید وبحر العلوم  ھیةرسائل اصولیة وفق  1031
  1024  35  122  ھـ1001  فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  رسائل فقھیة  1032
  773  26  416  ھـ1335  اصول فقھ  علي بن حسین الخاقاني  رسائل في االصول العملیة  1033
  1454  57  173  ھـ1075  ادب  عدة مؤلفین  رسائل في المعمى فارسي  1034
  568  16  21    فقھ  محمد االصفھاني  رسائل مختلفة  1035
  537  15  10    منطق  محمد بن ابراھیم صدر الدین الشیرازي  رسالة التصور والتصدیق  1036
  1407  54  17  ھـ1193  اصول فقھ  محمد باقر الوحید البھبھاني  رسالة الجمع بین االخبار  1037
  709  24  12  ھـ1067  فقھ  یحیى بن شرف النووي  ة القواعد والضوابطرسال  1038
  96  2  49  ھـ1239  فلسفة  احمد بن زین الدین االحسائي  رسالة الوجود وتحقیق مراتب الوجود  1039
  1712  66  120    متفرقات  مجھول  رسالة تمام الخاصیة  1040
  241  6  14  ھـ944  الكالم/عقائد  منصور غیاث الدین الحسیني الدشتكي  رسالة جعفریة  1041
  855  29  127    فقھ  محمد حسن ال یاسین  رسالة عملیة  1042
  1951  83  244  ھـ1263  فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  رسالة عملیة  1043
  1013  34  244  ھـ1263  فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  رسالة عملیة فارسي  1044
  1044  35  371    فقھ  محمد الطباطبائي  رسالة عملیة فارسي  1045
  1631  63  156    فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  رسالة فقھیة  1046
رسالة في اثبات وجود االنبیاء واالوصیاء في   1047

  قبورھم
  442  14  12  ھـ1351  الكالم/عقائد  محمود بن فتح اهللا الحسیني الكاظمي

  138  3  56  ھـ1321  اصول فقھ  حمود الالھیجيحسین بن م  رسالة في اجتماع االمر والنھي  1048
  517  15  7  ھـ1226  اصول فقھ  علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري  رسالة في اجتماع االمر والنھي  1049
  1775  70  18  ھـ1317  الكالم/عقائد  الحسین بن عبد الصمد العاملي  رسالة في احقیة مذھب االمامیة  1050
  222  5  47  ھـ1224  فقھ  مجھول  رسالة في احكام االموات  1051
  1802  73  50    فقھ  جعفر بن خضر كاشف الغطاء  رسالة في احكام الجنائز  1052
  2027  89  102    فقھ  مجھول  رسالة في احكام الرضاع  1053
  1630  63  497    فقھ  یوسف بن احمد البحراني  رسالة في احكام الصالة  1054
  1594  61  25    قھف  مجھول  رسالة في احكام المسائل فارسي  1055
  1593  61  31    فقھ  مجھول  رسالة في احكام الموالید فارسي  1056
  1926  82  112  ھـ1255  فقھ  یوسف بن احمد البحراني  رسالة في احكام المیراث  1057
  2074  91  58    فقھ  مجھول  رسالة في احكام النكاح  1058
  1005  34  193    سیرة  مجھول  رسالة في احوال االئمة علیھم السالم فارسي  1059
  424  13  43  ھـ1332  تراجم  محمد بن معصوم  رسالة في احوال السید عبد اهللا شبر  1060
  1896  80  165    تراجم  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  رسالة في احوال الشیخ عباس كاشف الغطاء  1061
  1905  80  199    تراجم  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  رسالة في احوال الشیخ محمد رضا كاشف الغطاء  1062
  532  15  11    تفسیر وعلوم قرآن  محمد سعید الشریف القمي  رسالة في اختالف القراء  1063
  699  23  61    اصول فقھ  احمد بن زین الدین االحسائي  رسالة في اختالف طرق االستدالل واستنباط االحكام  1064
  1561  60  5    منطق  مجھول  رسالة في اداب البحث  1065
  872  29  4    أدعیة وزیارات  مجھول  لة في اداب السفر فارسيرسا  1066
  1650  64  2    فقھ  محمد كریم خان بن ابراھیم الكرماني  رسالة في اداب الصالة فارسي  1067



  رقم  CD  الصفحات  تاریخ النسخ  الموضوع  المؤلف  االسم  م
  150  3  6    علوم غریبة  یعقوب بن اسحاق الكندي  رسالة في استحضار االرواح  1068
  1398  53  43    تفسیر وعلوم قرآن  رمحمد جعف  رسالة في اصالح كلمات قرانیة فارسي  1069
  212  5  29    الكالم/عقائد  مجھول  رسالة في اصول الدین  1070
  1625  63  49  ھـ1217  الكالم/عقائد  ابو القاسم بن الحسن القمي  رسالة في اصول الدین فارسي  1071
  567  16  7    اصول فقھ  محمد االصفھاني  رسالة في اصول الفقھ  1072
  1835  74  74    اصول فقھ  مجھول  لفقھرسالة في اصول ا  1073
  1383  52  7    اصول فقھ  رجب علي التبریزي  رسالة في اصول الفقھ فارسي  1074
  1808  73  46    فقھ  اسد اهللا الدزفولي الكاظمي  رسالة في اقرار الزواج  1075
  1139  39  35  ھـ1271  فقھ  محمد حسین القزویني الحائري  رسالة في اقرار الزوج بطالق زوجتھ  1076
  1656  64  94  ھـ1210  اصول فقھ  محمد باقر الوحید البھبھاني  رسالة في االجتھاد واالخبار  1077
  136  3  81    اصول فقھ  مجھول  رسالة في االجتھاد والتقلید  1078
  1652  64  11    اصول فقھ  محمد الطباطبائي  رسالة في االجتھاد والتقلید فارسي  1079
  912  31  61    اصول فقھ  مد علي الطباطبائي الحائريعلي بن مح  رسالة في االجماع  1080
  1146  39  6  ھـ1271  اصول فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  رسالة في االجماع  1081
  1645  64  29    اصول فقھ  محمد باقر الوحید البھبھاني  رسالة في االجماع  1082
  966  32  95    اخالق  مجھول  رسالة في االخالق فارسي  1083
  650  22  53    أدعیة وزیارات  مجھول  رسالة في االدعیة فارسي  1084
  861  29  100    فقھ  مجھول  رسالة في االرث  1085
  1615  62  52    فقھ  مجھول  رسالة في االرث  1086
  177  4  11    اصول فقھ  علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري  رسالة في االستصحاب  1087
  1552  60  47    اصول فقھ  مجھول  ابرسالة في االستصح  1088
  1644  64  12    اصول فقھ  محمد باقر الوحید البھبھاني  رسالة في االستصحاب  1089
  1977  85  118  ھـ1325  اصول فقھ  مجھول  رسالة في االستصحاب الكلي  1090
  1550  60  40    فلك وھیئة  مجھول  رسالة في االسطرالب فارسي  1091
  539  15  304    اصول فقھ  دي القومشھيمحمد مھ  رسالة في االصول  1092
  2061  91  36  ھـ1033  الكالم/عقائد  مجھول  رسالة في االمامة  1093
  472  14  23    انساب  محمد بن اسعد الجواني  رسالة في االنساب  1094
  496  14  9  ھـ991  انساب  مجھول  رسالة في االنساب  1095
  1409  54  20  ھـ1193  فقھ  قي المجلسيمحمد باقر بن محمد ت  رسالة في االوزان والمقادیر  1096
  100  2  7  ھـ1199  تفسیر وعلوم قرآن  احمد بن زین الدین االحسائي  رسالة في التجوید  1097
  154  3  43  ھـ1257  تفسیر وعلوم قرآن  مجھول  رسالة في التجوید  1098
  1525  59  15  ـھ1234  تفسیر وعلوم قرآن  محمد جواد بن محمد الحسیني العاملي  رسالة في التجوید  1099
  47  1  12  ھـ1312  تفسیر وعلوم قرآن  ھادي بن عباس كاشف الغطاء  رسالة في التجوید  1100
  2134  95  19    اصول فقھ  محمد حسین النائیني الغروي  رسالة في الترتب  1101
  2136  95  12  ھـ1381  اصول فقھ  محمد حسین النائیني الغروي  رسالة في التعبدي والتوصلي  1102
  1167  40  16    أدعیة وزیارات  مجھول  لة في التعویذات فارسيرسا  1103
  1771  70  238    اصول فقھ  عباس بن حسن كاشف الغطاء  رسالة في التقلید  1104
  1141  39  30    فقھ  مرتضى االنصاري  رسالة في التقیة  1105
  525  15  4    الكالم/عقائد  عبد الرزاق الكاشي  رسالة في التوحید  1106
  667  22  52    اصول فقھ  محمد حسین بن علي كاشف الغطاء  لجمع بین الحكم الظاھري والواقعيرسالة في ا  1107
  1012  34  70    الكالم/عقائد  محمد باقر بن محمد تقي المجلسي  رسالة في الجنة والنار فارسي  1108
  1627  63  20    فقھ  ابو القاسم بن الحسن القمي  رسالة في الحج  1109
  873  29  12    تفسیر وعلوم قرآن  مجھول  مقطعة فارسيرسالة في الحروف ال  1110
  1370  51  57    الھندسة والحساب  علي بن محمد القوشجي  رسالة في الحساب فارسي  1111
  564  16  303  ھـ1290  فقھ  اسحاق بن محمد البرغاني  رسالة في الخلل الواقع في الصالة  1112
  1335  50  207    أدعیة وزیارات  مجھول  رسالة في الخیرة  1113
  469  14  11  ھـ1357  الكالم/عقائد  محمد بن محمد الشھیر بالمفید  رسالة في الرد على من جوز السھو على النبي  1114
رسالة في الرد على من یقول بالعدد في شھر   1115

  رمضان
  462  14  12  ھـ1357  فقھ  محمد بن محمد الشھیر بالمفید

  1145  39  24  ھـ1271  فقھ  ركيعلي بن الحسین المحقق الك  رسالة في الرضاع  1116
  1530  59  13  ھـ1234  فقھ  علي بن الحسین المحقق الكركي  رسالة في الرضاع  1117
  1968  85  139    فقھ  مجھول  رسالة في الرضاع  1118
  897  30  79    فقھ  مجھول  رسالة في الرضاعة  1119
رسالة في الزام النواصب في امامة علي بن ابي   1120

  طالب
  463  14  52  ھـ1357  الكالم/عقائد  الصیمريمفلح بن الحسین 

  149  3  376  ھـ1273  فقھ  محمد حسن بن موسى الشرقي  رسالة في الزكاة  1121
  1855  77  74    فقھ  عباس بن حسن كاشف الغطاء  رسالة في الزكاة والخمس  1122
  1030  35  19  ھـ853  فقھ  مجھول  رسالة في السھو  1123
  1554  60  155    اصول فقھ  مجھول  رسالة في الشك  1124
  1648  64  5    اصول فقھ  علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري  رسالة في الصحة في المعامالت  1125
  1634  63  52  ھـ1230  صرف  مجھول  رسالة في الصرف  1126
  959  32  44  ھـ1268  صرف  مجھول  رسالة في الصرف فارسي  1127
  842  28  89    فقھ  مجھول  رسالة في الصالة  1128
  898  30  92    فقھ  مجھول  سالة في الصالةر  1129
  1027  35  91  ھـ853  فقھ  مجھول  رسالة في الصالة  1130
  55  2  222  ھـ1329  فقھ  مھدي بن علي كاشف الغطاء  رسالة في الصالة  1131
  1442  56  121  ھـ1244  فقھ  مجھول  رسالة في الصالة فارسي  1132
  1722  66  55    اخالق  زیز اهللا الفالمرجانيمحمد زمان ع  رسالة في الصالة مواعظ الجاھلین  1133
  31  1  19    فقھ  مھدي بن علي كاشف الغطاء  رسالة في الصوم  1134
  2089  92  70    فقھ  اسد اهللا بن اسماعیل التستري  رسالة في الطالق  1135
  1406  54  70  ھـ1193  فقھ  محمد باقر الوحید البھبھاني  رسالة في الطھارة  1136
  1125  38  36  ھـ1033  الكالم/عقائد  مجھول  درسالة في العقائ  1137
  528  15  18    الكالم/عقائد  مجھول  رسالة في العقائد فارسي  1138
  1456  57  184    الكالم/عقائد  مجھول  رسالة في العقائد فارسي  1139
  1649  64  11    الكالم/عقائد  محمد كریم خان بن ابراھیم الكرماني  رسالة في العقائد فارسي  1140
  1654  64  34  ھـ1279  الكالم/عقائد  علي بن نصر اهللا التبریزي  لة في العقائد فارسيرسا  1141
  1143  39  2    اصول فقھ  ابو القاسم بن الحسن القمي  رسالة في العقود  1142
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  1368  51  18  ھـ1212  اخالق  مجھول  رسالة في العلم  1143
  417  12  25  ھـ1037  فقھ  محمد بن محمد نصیر الدین الطوسي  رسالة في الفرائض  1144
  133  3  97  ھـ1279  فقھ  محمد باقر بن محمد سلیم االسكوئي  رسالة في الفقھ  1145
  655  22  142    فقھ  مجھول  رسالة في الفقھ  1146
  1053  35  150    فقھ  مجھول  رسالة في الفقھ  1147
  1553  60  62    فلك وھیئة  مجھول  رسالة في الفلك  1148
  1457  57  12    تفسیر وعلوم قرآن  ولمجھ  رسالة في القراءات فارسي  1149
  1008  34  45    فقھ  مجھول  رسالة في القرعة  1150
  2080  91  309    فقھ  محمد بن محمد كاظم الخراساني  رسالة في القضاء  1151
  101  2  21  ھـ1224  الكالم/عقائد  احمد بن زین الدین االحسائي  رسالة في القضاء والقدر  1152
  1120  38  54  ھـ1207  فقھ  محمد باقر الوحید البھبھاني  یع المشروطرسالة في المحاباة والب  1153
  1901  80  6    فقھ  مجھول  رسالة في المحرم  1154
  1277  44  22  ھـ1032  نحو  مجھول  رسالة في المصدر واقسامھ  1155
  366  10  7    فقھ  علي بن موسى ابن طاووس  رسالة في المضایقة والمواسعة  1156
  527  15  4    الكالم/عقائد  د بن ابراھیم صدر الدین الشیرازيمحم  رسالة في المعاد  1157
  1527  59  9  ھـ1234  فقھ  حسن بن سلیمان العاملي  رسالة في المقادیر  1158
  586  18  84    منطق  مجھول  رسالة في المنطق  1159
  589  18  172  ھـ1229  منطق  مجھول  رسالة في المنطق  1160
  911  31  63    منطق  مجھول  رسالة في المنطق  1161
  1382  52  48    منطق  مجھول  رسالة في المنطق  1162
  1481  58  22  ھـ1244  منطق  مجھول  رسالة في المنطق  1163
  178  4  465  ھـ1230  اصول فقھ  اسد اهللا الدزفولي الكاظمي  رسالة في المواسعة والمضایقة  1164
  1623  63  32    اخالق  مجھول  رسالة في المواعظ  1165
  634  21  29    اخالق  محمد طاھر   فارسيرسالة في المواعظ  1166
  1670  64  5    اصول فقھ  عبد الصمد الھمداني  رسالة في الموضوعات  1167
  476  14  66    فقھ  محمد تقي بن حسین علي الھروي  رسالة في المیراث  1168
  1662  64  45    فقھ  مجھول  رسالة في المیراث  1169
  1592  61  44  ھـ1222  فلك وھیئة  قاسم بن محمد الحسني  رسالة في النجوم فارسي  1170
  1591  61  132    فلك وھیئة  مجھول  رسالة في النجوم فارسي  1171
  1176  40  2    نحو  محمود بن سلطان علي المرعشي  رسالة في النحو فارسي  1172
  285  7  12  ھـ1161  الكالم/عقائد  عبد اهللا بن فرج القطیفي  رسالة في النص على االئمة  1173
  2066  91  8    فقھ  محمد باقر الحجة الطباطبائي الحائري  نوافلرسالة في ال  1174
  1668  64  27    فلك وھیئة  ملك محمد بن حسین االصفھاني  رسالة في الھیئة فارسي  1175
  379  11  17  ھـ1315  فقھ  علي بن الحسین المحقق الكركي  رسالة في بعض مسائل الرضاعة  1176
یام السنة رسالة في بیان عدد االشھر الرومیة وا  1177

  النحسة
  766  26  8  ھـ1358  متفرقات  محمد بن ھاشم الرضوي الھندي

  1399  53  71    تفسیر وعلوم قرآن  محمد بن علي بن محمد الحسیني  رسالة في تجوید القران فارسي  1178
  1520  59  8  ھـ1234  فقھ  بھاء الدین محمد العاملي  رسالة في تحریم ذبائح اھل الكتاب  1179
  1673  64  64    فقھ  محمد باقر بن محمد تقي االصفھاني   تحقیق اقامة الحدودرسالة في  1180
  1885  80  30  ھـ1230  فلسفة  سلیمان بن احمد بن حسین ال عبد الجبار  رسالة في تحقیق الجسم والجوھر الفرد  1181
  1705  65  26  ھـ1222  الكالم/عقائد  احمد بن ابراھیم الحسیني المنصوري  رسالة في تحقیق العلم  1182
  1643  64  3    اصول فقھ  محمد باقر الوحید البھبھاني  رسالة في تحقیق القیاس  1183
  1325  49  4    الكالم/عقائد  محمد بن ابراھیم صدر الدین الشیرازي  رسالة في تحقیق خلق االعمال  1184
  22  1  35  ھـ1097  فقھ  سلیمان بن علي الشاخوري البحراني  رسالة في تحلیل التتن والقھوة  1185
  2133  95  24  ھـ1381  اصول فقھ  ابو الفضل االصبھاني  رسالة في تزاحم الحكمین  1186
رسالة في تزویج امیر المؤمنین ابنتھ الى عمر بن   1187

  الخطاب
  451  14  11  ھـ1369  الكالم/عقائد  علي بن الحسین الشریف المرتضى

رسالة في تزویج امیر المؤمنین ابنتھ الى عمر بن   1188
  الخطاب

  1531  59  4  ھـ1234  الكالم/عقائد  لي بن الحسین الشریف المرتضىع

  1516  59  3  ھـ1234  فقھ  الحسین بن عبد الصمد العاملي  رسالة في تطھیر الحصر والبواري  1189
  272  7  42    فقھ  مجھول  رسالة في تقصیر اھل مكة  1190
  1174  40  149    فقھ  اسد اهللا الزنجاني  رسالة في تنجیس المتنجس  1191
  2051  90  66    فقھ  محمد باقر الحجة الطباطبائي  رسالة في تنجیس المتنجس  1192
  697  23  64    اصول فقھ  مجھول  رسالة في حجیة االستصحاب  1193
  141  3  98    اصول فقھ  مجھول  رسالة في حجیة الخبر  1194
  954  32  25  ھـ1214  اصول فقھ  علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري  رسالة في حجیة الشھرة  1195
  1646  64  14    اصول فقھ  علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري  رسالة في حجیة الشھرة  1196
  1642  64  17    اصول فقھ  علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري  رسالة في حجیة الشھرة  1197
  1825  74  74  ھـ1314  اصول فقھ  علي بن جعفر كاشف الغطاء  رسالة في حجیة الظن  1198
  1647  64  10    اصول فقھ  علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري  رسالة في حجیة مفھوم االولویة  1199
  349  10  11    فقھ  محمد باقر بن محمد تقي الموسوي  رسالة في حكم التسلیم في الصالة  1200
  1121  38  59  ھـ1207  فقھ  محمد باقر الوحید البھبھاني  رسالة في حكم عصیر التمر والزبیب  1201
  242  6  50  ھـ966  الكالم/عقائد  منصور غیاث الدین الحسیني الدشتكي  رسالة في شرح ال الھ اال اهللا  1202
  1624  63  47    فقھ  مجھول  رسالة في صالة الجمعة  1203
  1720  66  18    فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  رسالة في صالة المسافر  1204
  1798  72  18    فقھ  علي اكبر بن غالم حسن الخونساري  المحرمرسالة في صید   1205
  1511  59  23  ھـ1234  فقھ  علي بن الحسین المحقق الكركي  رسالة في صیغ العقود  1206
  1386  52  23    فقھ  محمد بن ھاشم الرضوي الھندي  رسالة في طھارة ونجاسة دم االمام فارسي  1207
  511  15  86    اصول فقھ   محمد علي القزوینيعبد الوھاب بن  رسالة في ظن المجتھد  1208
  112  3  17  ھـ1323  فقھ  محمد بن محمد الشھیر بالمفید  رسالة في عدد شھر رمضان  1209
  1571  60  30    الرجال/الدرایة   حسین بن محمد الحسیني  رسالة في علم الرجال  1210
  1573  60  32    تراجم  مجھول  رسالة في علماء الزیدیة  1211
  1029  35  11  ھـ853  فقھ  مجھول  في فرض الحج والعمرةرسالة   1212
  1339  50  12    اخالق  مجھول  رسالة في فضائل العلم  1213
  1047  35  254    فقھ  ناصر بن عبد اهللا البربوري البحراني  رسالة في فقھ الحج  1214
  2135  95  17  ھـ1381  اصول فقھ  محمد حسین النائیني الغروي  رسالة في قاعدة ال ضرر  1215
  1144  39  6  ھـ1271  اصول فقھ  مجھول  رسالة في كیفیة العمل مع فقد المجتھد  1216



  رقم  CD  الصفحات  تاریخ النسخ  الموضوع  المؤلف  االسم  م
  1016  34  402  ھـ1145  الكالم/عقائد  سلیمان بن عبد الحق الدھلوي  رسالة في مباحث االمامة  1217
  140  3  6    اصول فقھ  مجھول  رسالة في مبحث النسخ  1218
  1385  52  172  ھـ1298  فقھ  مجھول  رسالة في مسائل االحكام فارسي  1219
  465  14  22  ھـ1357  اخالق  محمد بن علي الصدوق  رسالة في مصادقة االخوان  1220
  1147  39  26  ھـ1271  اصول فقھ  جمال الدین محمد الخونساري  رسالة في مقدمة الواجب  1221
  1124  38  22  ھـ1271  فقھ  مرتضى االنصاري  رسالة في من ملك شیئا ملك االقرار بھ  1222
  1138  39  131  ھـ1277  فقھ  اسد اهللا الدزفولي الكاظمي  رسالة في من ملك شیئا ملك االقرار بھ  1223
  1123  38  58  ھـ1277  فقھ  ابو القاسم بن الحسن القمي  رسالة في من ملك شیئا ملك االقرار بھ  1224
  1122  38  32  ھـ1277  فقھ  ابو القاسم بن الحسن القمي  رسالة في منجزات المریض  1225
  2067  91  17  ھـ1387  فقھ  محمود بن مرتضى االشتیاني  رسالة في نجاسة اھل الكتاب  1226
  448  14  5  ھـ1351  انساب  اسماعیل بن عباد الشھیر بالصاحب  رسالة في نسب عبد العظیم  1227
  115  3  14  ھـ1323  الكالم/عقائد  محمد بن محمد الشھیر بالمفید  رسالة في نفي السھو عن النبي  1228
  214  5  105    فقھ  مجھول  رسالة في واجبات الصالة  1229
  710  24  10    متفرقات  عز الدین بن عبد السالم المقدسي  رسالة مفاخرة اللیل والنھار  1230
  1326  49  7    منطق  میر شریف  رسالة میر شریف فارسي  1231
  503  14  190    الھندسة والحساب  محسن بن محمد طاھر القزویني  رشح السحاب في شرح نظم الحساب  1232
  318  9  47    تاریخ  محمد بن عمر الواقدي  رضاعة النبي صلى اهللا علیھ والھ وسلم  1233
  524  15  10    عرفان  محمد محسن  روح الصالة  1234
روضة االذكار في شرح زیارة االئمة االطھار   1235

  فارسي
  1133  39  116    أدعیة وزیارات  محمد بن محمد التبریزي

  2083  92  440  ھـ1248  فقھ  علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري  ریاض المسائل  1236
  761  25  340  ھـ1332  فقھ  علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري  ریاض المسائل  1237
  829  28  341  ھـ1257  فقھ  علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري  ریاض المسائل  1238
  1875  78  104  ھـ1246  فقھ  الحائريعلي بن محمد علي الطباطبائي   ریاض المسائل  1239
  787  26  410    فقھ  علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري  ریاض المسائل  1240
  975  32  191    فقھ  علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري  ریاض المسائل  1241
  1267  44  399    فقھ  علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري  ریاض المسائل  1242
  1675  64  148  ھـ1348  فقھ  علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري  سائلریاض الم  1243
  367  10  599  ھـ1192  فقھ  علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري  ریاض المسائل  1244
  1440  56  657  ھـ1252  فقھ  علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري  ریاض المسائل  1245
  1850  76  568    فقھ  طبائي الحائريعلي بن محمد علي الطبا  ریاض المسائل  1246
  1925  82  401  ھـ1255  فقھ  علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري  ریاض المسائل  1247
  1921  82  644    فقھ  علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري  ریاض المسائل  1248
  1838  74  399    فقھ  علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري  ریاض المسائل  1249
  1805  73  413  ھـ1246  فقھ  علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري  ریاض المسائل  1250
  1793  72  431  ھـ1245  فقھ  علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري  ریاض المسائل  1251
  1761  69  614  ھـ1264  فقھ  علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري  ریاض المسائل  1252
  950  32  288  ھـ1210  فقھ  ن محمد علي الطباطبائي الحائريعلي ب  ریاض المسائل الصغیر  1253
  436  13  611  ھـ1259  أدعیة وزیارات  محمد باقر بن محمد تقي المجلسي  زاد المعاد  1254
  792  26  466    أدعیة وزیارات  محمد باقر بن محمد تقي المجلسي  زاد المعاد  1255
  1412  54  271  ھـ1248   وزیاراتأدعیة  محمد باقر بن محمد تقي المجلسي  زاد المعاد  1256
  1468  57  202    أدعیة وزیارات  محمد باقر بن محمد تقي المجلسي  زاد المعاد فارسي  1257
  1118  38  553  ھـ1073  حدیث  محمد حسین بن كمال الدین السبزواري  زبدة االخبار  1258
  1036  35  75    اصول فقھ  بھاء الدین محمد العاملي  زبدة االصول  1259
  200  5  113    اصول فقھ  بھاء الدین محمد العاملي  دة االصولزب  1260
  1418  54  235    اصول فقھ  بھاء الدین محمد العاملي  زبدة االصول  1261
  2157  97  435    تفسیر وعلوم قرآن  احمد بن محمد المقدس االردبیلي  زبدة البیان في احكام القران  1262
  312  9  568  ھـ1086  تفسیر وعلوم قرآن  مد المقدس االردبیلياحمد بن مح  زبدة البیان في احكام القران  1263
  1797  72  486  ھـ1091  تفسیر وعلوم قرآن  احمد بن محمد المقدس االردبیلي  زبدة البیان في احكام القران  1264
  1723  66  401  ھـ1241  تفسیر وعلوم قرآن  احمد بن محمد المقدس االردبیلي  زبدة البیان في احكام القران  1265
  1706  65  458  ھـ1085  تفسیر وعلوم قرآن  احمد بن محمد المقدس االردبیلي  زبدة البیان في احكام القران  1266
  1130  39  770    سیرة  مجھول  زبدة الذاكرین فارسي  1267
  1108  38  160    متفرقات  نعمة اهللا بن عبد اهللا الجزائري  زھر الربیع  1268
  1095  37  138  ھـ1013  انساب  علي بن الحسن بن شدقم  ولزھرة المقول في نسب ثاني فرعي الرس  1269
زواج ابي العاص بن الربیع من زینب بنت رسول   1270

  اهللا
  493  14  10    تاریخ  عبد الغني المقدسي

  470  14  19    الرجال/الدرایة   حمزة بن یوسف السھمي  سؤاالت في الرجال  1271
  249  6  115    ادب  محمد بن محمد ابن نباتة  سجع المطوق  1272
  867  29  187    عرفان  مجھول  سر االسرار  1273
  65  2  107  ھـ967  انساب  سھل بن عبد اهللا ابو نصر البخاري  سر السلسلة العلویة  1274
  1235  43  94    نحو  عثمان بن جني الموصلي  سر الصناعة  1275
  990  33  27    كیمیاء  یحیى بن ابي بكر بن محمد البرمكي  سراج الظلمة والرحمة  1276
  2023  88  78  ھـ1367  فقھ  مجھول  سراج النھج في مسائل العمرة والحج  1277
  60  2  23    الكالم/عقائد  مطھر بن محمد المقدادي  سلوة الشیعة وقوة الشریعة فارسي  1278
  481  14  3    الرجال/الدرایة   عدة مؤلفین  سماعات مختلفة  1279
  405  12  7  ھـ1348  لغة  وي السبزواريمحمد مھدي العل  سمیر الخواص في اوھام درة الغواص  1280
  371  10  278    ادب  جعفر بن ابي اسحاق الموسوي  سنا برق  1281
  1422  54  354  ھـ1287  تاریخ  محمد حسن بن محمد ابراھیم الیزدي  سیف الواعظین والذاكرین فارسي  1282
  992  33  4    كیمیاء  مجھول  شجرة الحكمة  1283
  425  13  250  ھـ971  فقھ  المحقق الحليجعفر بن الحسن   شرائع االسالم  1284
  426  13  334  ھـ971  فقھ  جعفر بن الحسن المحقق الحلي  شرائع االسالم  1285
  2057  90  473  ھـ1139  فقھ  جعفر بن الحسن المحقق الحلي  شرائع االسالم  1286
  1781  71  590    فقھ  جعفر بن الحسن المحقق الحلي  شرائع االسالم  1287
  1295  46  582  ھـ1082  طب  نفیس بن عوض بن حكیم   في الطبشرح ابن النفیس  1288
  1564  60  62    منطق  مجھول  شرح اداب البحث للسمرقندي  1289
  423  13  138  ھـ1307  فلك وھیئة  مجھول  شرح ارجوزة علي بن ابي الرجال  1290
  1384  52  16  ھـ912  الكالم/عقائد  محمد بن علي ابن عربي  شرح اصطالحات الصوفیة  1291



  رقم  CD  الصفحات  تاریخ النسخ  الموضوع  المؤلف  االسم  م
  2104  93  523    حدیث  محمد صالح بن احمد المازندراني  شرح اصول الكافي  1292
  1389  53  481    حدیث  محمد رفیع بن فرج الكیالني  شرح اصول الكافي  1293
  1774  70  386  ھـ1059  حدیث  خلیل بن الغازي القزویني  شرح اصول الكافي  1294
  660  22  630    فقھ  مجھول  شرح االرشاد  1295
  316  9  134  ھـ1240  نحو  خالد بن عبد اهللا االزھري  ھریة في علم العربیةشرح االز  1296
  939  31  74    اصول فقھ  مجھول  شرح االصول  1297
  1378  52  230    نحو  عبد اهللا بن عقیل العقیلي  شرح االلفیة  1298
  519  15  112    نحو  محمد بن عبد الغني االردبیلي  شرح االنموذج  1299
  429  13  146  ھـ1231  نحو  بن عبد الغني االردبیليمحمد   شرح االنموذج  1300
  232  5  126    الكالم/عقائد  مجھول  شرح الباب الحادي عشر  1301
  1107  37  124  ھـ1306  فقھ  حسن بن اسماعیل الحسیني القمي  شرح التبصرة  1302
  368  10  193    الكالم/عقائد  مجھول  شرح التجرید  1303
  396  11  139  ھـ1071  الكالم/عقائد  المة الحليالحسن بن یوسف الع  شرح التجرید  1304
  398  11  145    الكالم/عقائد  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  شرح التجرید  1305
  399  11  125  ھـ1081  الكالم/عقائد  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  شرح التجرید  1306
  1391  53  716    الكالم/عقائد  مجھول  شرح التجرید  1307
  1119  38  216    فلك وھیئة  الحسن بن محمد نظام الدین النیسابوري  ة النصیریةشرح التذكر  1308
  2154  96  174    صرف  مسعود بن عمر التفازاني  شرح التصریف  1309
  520  15  125    صرف  مسعود بن عمر التفتازاني  شرح التصریف العزي  1310
  430  13  131  ھـ1231  صرف  مسعود بن عمر التفتازاني  شرح التصریف العزي  1311
  1710  66  323  ھـ1051  صرف  مسعود بن عمر التفتازاني  شرح التصریف العزي  1312
  59  2  24  ھـ921  فقھ  مجھول  شرح الجعفریة  1313
  1824  74  73    فقھ  عباس بن حسن كاشف الغطاء  شرح الدرة النجفیة  1314
  2096  93  280  ھـ1233  فقھ  محمد بن الحسن الطوسي  شرح الدرة النجفیة  1315
  762  25  458  ھـ1135  فقھ  حسین بن جمال الدین الخونساري  شرح الدروس  1316
  30  1  178    اصول فقھ  عبد الحسین بن اسد اهللا الكاظمي التستري  شرح الرسائل  1317
  1742  68  195    اصول فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح الرسائل  1318
  1743  68  193  ھـ1351  ول فقھاص  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح الرسائل  1319
  1744  68  193  ھـ1352  اصول فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح الرسائل  1320
  1745  68  232  ھـ1352  اصول فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح الرسائل  1321
  1746  68  190  ھـ1354  اصول فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح الرسائل  1322
  1747  68  189  ھـ1355  اصول فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  ح الرسائلشر  1323
  1748  68  190  ھـ1355  اصول فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح الرسائل  1324
  1749  68  188  ھـ1355  اصول فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح الرسائل  1325
  1750  68  7  ھـ1360  اصول فقھ  طاءعلي بن محمد رضا كاشف الغ  شرح الرسائل  1326
  1751  68  247    اصول فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح الرسائل  1327
  1752  68  313  ھـ1356  اصول فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح الرسائل  1328
  1753  68  380  ھـ1357  اصول فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح الرسائل  1329
  1754  68  383  ھـ1357  اصول فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  الرسائلشرح   1330
  1755  68  141  ھـ1358  اصول فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح الرسائل  1331
  1756  68  357  ھـ1359  اصول فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح الرسائل  1332
  1559  60  46     فقھاصول  علي السمرقندي  شرح الرسالة العضدیة  1333
  1589  61  49  ھـ1147  منطق  مجھول  شرح السلم المرونق  1334
  1909  80  436    تفسیر وعلوم قرآن  مجھول  شرح الشاطبیة  1335
  756  25  436  ھـ880  صرف  احمد بن حسن الجاربردي  شرح الشافیة  1336
  1161  40  621  ھـ1009  صرف  محمد بن الحسن الرضي االسترابادي  شرح الشافیة  1337
  1903  80  342    صرف  احمد بن الحسن الجاربردي  شرح الشافیة  1338
  1664  64  60  ھـ1116  علوم غریبة  محمد بن محمد محي الدین بن عربي  شرح الشجرة النعمانیة  1339
  1629  63  637  ھـ1068  منطق  مجھول  شرح الشرح  1340
  759  25  248    منطق  محمد بن محمد قطب الدین الرازي  شرح الشمسیة  1341
  1069  36  274  ھـ1060  منطق  مجھول  شرح الشمسیة  1342
  717  24  164    ادب  مجھول  شرح الشواھد الشعریة  1343
  33  1  325  ھـ1226  فلسفة  احمد بن زین الدین االحسائي  شرح العرشیة  1344
  1959  84  120  ھـ1196  صرف  محمد بن عمر الحلبي  شرح العزي في التصریف  1345
  1251  43  177  ھـ1168  الكالم/عقائد  عبد الوھاب بن علي الحسیني االسترابادي  صیریةشرح الفصول الن  1346
  94  2  231  ھـ1240  الكالم/عقائد  احمد بن زین الدین االحسائي  شرح الفوائد  1347
  1693  65  366    نحو  مجھول  شرح الفیة ابن مالك  1348
  54  2  228    فقھ  حسین بن عبد الصمد العاملي  شرح الفیة الشھید  1349
  1556  60  418    طب  موسى بن فضل اهللا المشھدي  شرح القانون البن سیناء  1350
  1137  39  90    ادب  الحسین بن احمد  شرح القصائد السبع  1351
  1060  36  96    ادب  علي بن الحسین الشریف المرتضى  شرح القصیدة البائیة  1352
  1890  80  215  ھـ1357  فقھ  محمد حسن بن محمد المظفر  شرح القواعد  1353
  147  3  174    فقھ  جعفر بن خضر كاشف الغطاء  شرح القواعد  1354
  34  1  244    فقھ  جعفر بن خضر كاشف الغطاء  شرح القواعد  1355
  615  19  165    فقھ  جعفر بن خضر كاشف الغطاء  شرح القواعد  1356
  143  3  312  ھـ1234  فقھ  جعفر بن خضر كاشف الغطاء  شرح القواعد  1357
  614  19  46    فقھ  جعفر بن خضر كاشف الغطاء  قواعدشرح ال  1358
  691  23  204    فقھ  جعفر بن خضر كاشف الغطاء  شرح القواعد  1359
  2069  91  417    نحو  محمد بن الحسن رضي الدین االسترابادي  شرح الكافیة  1360
  955  32  852    نحو  محمد بن الحسن رضي الدین االسترابادي  شرح الكافیة  1361
  1930  82  664    نحو  محمد بن الحسن رضي الدین االسترابادي  كافیةشرح ال  1362
  1304  48  373  ھـ785  نحو  نجم الدین سعید العجمي  شرح الكافیة  1363
  1322  49  510  ھـ1083  نحو  عبد الرحمن الجامي  شرح الكافیة البن الحاجب  1364
  809  27  70    اصول فقھ  مجھول  شرح الكفایة  1365
  1725  67  136    اصول فقھ  ي بن محمد رضا كاشف الغطاءعل  شرح الكفایة  1366
  1724  67  189  ھـ1348  اصول فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح الكفایة  1367
  1726  67  200    اصول فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح الكفایة  1368



  رقم  CD  الصفحات  تاریخ النسخ  الموضوع  المؤلف  االسم  م
  1727  67  232    اصول فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح الكفایة  1369
  1728  67  253    اصول فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح الكفایة  1370
  1729  67  119    اصول فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح الكفایة  1371
  1730  67  211  ھـ1353  اصول فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح الكفایة  1372
  1731  67  193  ھـ1353  اصول فقھ  ءعلي بن محمد رضا كاشف الغطا  شرح الكفایة  1373
  1732  67  195    اصول فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح الكفایة  1374
  1733  67  344  ھـ1353  اصول فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح الكفایة  1375
  680  23  812  ھـ1356  فقھ  علي بن الحسین الخاقاني  شرح اللمعة الدمشقیة  1376
  1538  59  162  ھـ981  فقھ  علي بن الحسین المحقق الكركي  ختصر النافعشرح الم  1377
  1856  77  406    فقھ  مجھول  شرح المختصر النافع  1378
  1488  58  32    نحو  مجھول  شرح المغني في النحو  1379
  373  11  388  ھـ1236  فقھ  محمد باقر الوحید البھبھاني  شرح المفاتیح  1380
  374  11  412  ھـ1236  فقھ  لوحید البھبھانيمحمد باقر ا  شرح المفاتیح  1381
  1739  67  901    فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح المكاسب  1382
  1740  68  880  ھـ1363  فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح المكاسب  1383
  1741  68  668    فقھ  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح المكاسب  1384
  802  27  179  ھـ1083  فلك وھیئة  موسى بن محمود قاضي زادة الرومي  یئةشرح الملخص في الھ  1385
  342  10  52  ھـ1047  فقھ  مجھول  شرح النفلیة  1386
  1620  63  170    متفرقات  حسین بن معین الدین المیبدي  شرح الھدایة  1387
  1809  73  309  ھـ1057  فلسفة  حسین بن معین الدین المیبدي  شرح الھدایة االثیریة  1388
  119  3  615  ھـ1236  اصول فقھ  محسن بن الحسن االعرجي  شرح الوافیة  1389
  211  5  156  ھـ1236  اصول فقھ  محمد مھدي بن مرتضى بحر العلوم الطباطبائي  شرح الوافیة  1390
  644  21  308  ھـ1207  اصول فقھ  محسن بن الحسن االعرجي  شرح الوافیة  1391
  1421  54  171    اصول فقھ  العلوم الطباطبائيمحمد مھدي بن مرتضى بحر   شرح الوافیة  1392
  1469  57  224  ھـ1235  اصول فقھ  محمد مھدي بن مرتضى بحر العلوم الطباطبائي  شرح الوافیة  1393
  1227  43  52  ھـ1160  ادب  عبد اهللا بن عبد اهللا االدكاوي  شرح بانت سعاد  1394
  2044  90  127    الرجال/الدرایة   الشھید الثانيزین الدین بن علي العاملي الشھیر ب  شرح بدایة الدرایة  1395
شرح بعض مباحث البیع والخیارات من اللمعة   1396

  الدمشقیة
  56  2  356    فقھ  علي بن جعفر كاشف الغطاء

  1059  36  289  ھـ1046  فلك وھیئة  مظفر المنجم الجنابذي  شرح بیست باب  1397
  1581  61  311    فقھ  مجھول  شرح تبصرة المتعلمین  1398
  67  2  343  ھـ1267  الكالم/عقائد  مجھول  شرح تجرید الكالم  1399
  57  2  400  ھـ1120  الكالم/عقائد  مجھول  شرح تجرید الكالم  1400
  835  28  319  ھـ1057  الكالم/عقائد  مجھول  شرح تجرید الكالم  1401
  1363  51  378  ھـ984  الكالم/عقائد  علي بن محمد القوشجي  شرح تجرید الكالم  1402
  978  32  522  ھـ1273  بالغة  مسعود بن عمر التفتازاني  ح تلخیص المفتاحشر  1403
  1947  83  71  ھـ1307  منطق  مجھول  شرح حاشیة مال عبد اهللا  1404
  487  14  30    الكالم/عقائد  مجھول  شرح حدیث االنوار فارسي  1405
  1328  49  63  ھـ1278  الكالم/عقائد  كاظم بن قاسم الرشتي  شرح حدیث النورانیة  1406
  1327  49  19    الكالم/عقائد  ذو الفقار خان بن علي اكبر البسطامي  شرح حدیث النورانیة  1407
  305  8  11    فقھ  محمد بن اسماعیل االمیر الصنعاني  شرح حدیث انت ومالك البیك  1408
  635  21  16    الكالم/عقائد  مجھول  شرح حدیث فارسي  1409
  1387  52  16    اخالق  عبد الخالق بن عبد الرحیم الطوسي  ارسيشرح حدیث ما ترددت في شيء انا فاعلھ ف  1410
  99  2  86  ھـ1230  الكالم/عقائد  احمد بن زین الدین االحسائي  شرح حدیث من عرف نفسھ عرف ربھ  1411
  1375  52  434  ھـ1200  فلسفة  محمد بن مسعود الشیرازي  شرح حكمة االشراق  1412
  789  26  113    فلسفة  لبخاريمحمد بن مبارك شاه ا  شرح حكمة العین  1413
  1536  59  209    فلسفة  مجھول  شرح حكمة العین  1414
  1415  54  263    فلسفة  محمد بن مبارك شاه البخاري  شرح حكمة العین  1415
  63  2  34    اصول فقھ  محمد بن منصور  شرح حواشي الفصول في االصول  1416
  840  28  426  ھـ1182  الھندسة والحساب  سوي النباطيحیدر بن محمد حسن نور الدین المو  شرح خالصة الحساب  1417
  1703  65  200  ھـ1261  الھندسة والحساب  جواد بن سعد الكاظمي  شرح خالصة الحساب  1418
  1043  35  289    أدعیة وزیارات  ھادي بن مھدي الشیرازي  شرح دعاء مفتاح الفالح  1419
  1262  44  400    ادب  التبریزي  شرح دیوان المتنبي  1420
  555  16  329  ھـ1237  فلسفة  كاظم بن قاسم الرشتي  شرح رسالة اخوان الصفا  1421
  1560  60  11    لغة  مجھول  شرح رسالة في المعاني  1422
  1199  41  354  ھـ1130  اصول فقھ  محمد صالح بن احمد المازندراني  شرح زبدة االصول  1423
  1360  51  432  ھـ1328  اصول فقھ  محمد صالح بن احمد المازندراني  شرح زبدة االصول  1424
  1927  82  152  ھـ1249  اصول فقھ  بھاء الدین محمد العاملي  شرح زبدة االصول  1425
  2103  93  1124    فقھ  محمود بن مرتضى االشتیاني  شرح شرائع االسالم  1426
  2087  92  243  ھـ1311  فقھ  حبیب اهللا بن محمد علي الرشتي  شرح شرائع االسالم  1427
  1822  74  80    فقھ  ھادي بن عباس كاشف الغطاء  سالمشرح شرائع اال  1428
  156  3  50  ھـ1261  فقھ  مجھول  شرح شرائع االسالم  1429
  513  15  200    فقھ  مجھول  شرح شرائع االسالم  1430
  372  10  448  ھـ1231  فقھ  مجھول  شرح شرائع االسالم  1431
  1429  55  245    فقھ  ھادي بن عباس كاشف الغطاء  شرح شرائع االسالم  1432
  2043  90  469    فقھ  مجھول  شرح شرائع االسالم  1433
  506  15  40    فقھ  مجھول  شرح شرائع االسالم  1434
  210  5  267    فقھ  مجھول  شرح شرائع االسالم  1435
  14  1  329  ھـ1238  فقھ  محمد تقي بن محمد البرغاني  شرح شرائع االسالم  1436
  93  2  113    فقھ  مجھول  شرح شرائع االسالم  1437
  812  27  61    فقھ  مجھول  شرح شرائع االسالم  1438
  937  31  308    فقھ  مجھول  شرح شرائع االسالم  1439
  1317  49  251  ھـ1030  فقھ  مجھول  شرح شرائع االسالم  1440
  1811  73  1310    فقھ  مجھول  شرح شرائع االسالم  1441
  1906  80  530    فقھ  جعفر بن احمد البدیري  شرح شرائع االسالم  1442
  1917  81  163  ھـ1304  فقھ  مجھول  شرح شرائع االسالم  1443
  1840  74  578    فقھ  ھادي بن عباس كاشف الغطاء  شرح شرائع االسالم  1444



  رقم  CD  الصفحات  تاریخ النسخ  الموضوع  المؤلف  االسم  م
  1908  80  397    فقھ  جعفر بن احمد البدیري  شرح شرائع االسالم  1445
  1907  80  624    فقھ  جعفر بن احمد البدیري  شرح شرائع االسالم  1446
  1843  75  406    فقھ  محمود بن جعفر المیثمي  االسالمشرح شرائع   1447
  1292  46  663  ھـ1276  نحو  محمد بن علي بن ابي الحسن العاملي  شرح شواھد ابن الناظم  1448
  1493  58  39    نحو  نظام الدین بن مال احمد االردبیلي  شرح شواھد السیوطي فارسي  1449
  43  1  172    ونح  صادق بن علي الفحام  شرح شواھد قطر الندى  1450
  1323  49  172  ھـ1270  نحو  صادق بن علي الفحام  شرح شواھد قطر الندى  1451
  1577  61  46    فلك وھیئة  جواد بن سعد الكاظمي  شرح صفیحة االسطرالب  1452
  969  32  33    فلك وھیئة  بھاء الدین محمد العاملي  شرح على الشرح الجغمیني  1453
  1433  55  187  ھـ1350  فقھ   كاشف الغطاءھادي بن عباس  شرح على الطھارة  1454
  1249  43  70  ھـ1307  منطق  مجھول  شرح على حاشیة مال عبد اهللا  1455
  669  22  36    نحو  مجھول  شرح عوامل الجرجاني  1456
  623  20  174    ادب  عبد اهللا بن یوسف بن ھشام النحوي  شرح قصیدة كعب بن زھیر  1457
  363  10  78    علوم غریبة  ولي بن محمد الخطیب  یھ السالمشرح قصیدة منسوبة لالمام علي عل  1458
  1236  43  80  ھـ1371  فقھ  محمد حسن بن محمد المظفر  شرح قواعد االحكام  1459
  1238  43  167    فقھ  محمد حسن بن محمد المظفر  شرح قواعد االحكام  1460
  1237  43  70  ھـ1358  فقھ  محمد حسن بن محمد المظفر  شرح قواعد االحكام  1461
  1056  35  411  ھـ972  فقھ  علي بن الحسین المحقق الكركي  شرح قواعد االحكام  1462
  1266  44  215  ھـ1357  فقھ  محمد حسن بن محمد المظفر  شرح قواعد االحكام  1463
  1318  49  114    فقھ  علي بن جعفر كاشف الغطاء  شرح كتاب االجارة  1464
  1486  58  737  ھـ1244  طب  طبیب الكرمانينفیس بن عوض ال  شرح كتاب االسباب والعالمات  1465
  400  11  784    الكالم/عقائد  مجھول  شرح كتاب التوحید من الكافي  1466
  507  15  226  ھـ1253  الھندسة والحساب  محمد البركة  شرح كتاب تحریر اقلیدس في الھندسة  1467
  1635  63  77    فقھ  مجھول  شرح كتاب في الفقھ  1468
  883  29  122    اصول فقھ  ھولمج  شرح كفایة االصول  1469
  2049  90  40  ھـ1367  اصول فقھ  محمد باقر الحجة الطباطبائي  شرح كفایة االصول  1470
  1413  54  528  ھـ1051  اصول فقھ  عضد الدین عبد الرحمن االیجي  شرح مختصر ابن الحاجب  1471
  1397  53  748    اصول فقھ  عضد الدین عبد الرحمن االیجي  شرح مختصر ابن الحاجب  1472
  262  6  217  ھـ1228  اصول فقھ  مجھول  شرح معالم الدین  1473
  674  23  281    اصول فقھ  محمد حسن بن عبد اهللا المامقاني  شرح معالم الدین  1474
  675  23  127    اصول فقھ  مجھول  شرح معالم الدین  1475
  676  23  296    اصول فقھ  مجھول  شرح معالم الدین  1476
  916  31  222    اصول فقھ  ھولمج  شرح معالم الدین  1477
  244  6  247  ھـ860  نحو  مجھول  شرح مغني اللبیب  1478
  853  29  165  ھـ1256  فقھ  محمد باقر الوحید البھبھاني  شرح مفاتیح الشرائع  1479
  899  31  165  ھـ1256  فقھ  محمد باقر الوحید البھبھاني  شرح مفاتیح الشرائع  1480
  1003  34  274  ھـ966  بالغة  مجھول  شرح مفتاح العلوم  1481
  947  32  393  ھـ1158  ادب  ناصر بن عبد السید المطرزي  شرح مقامات الحریري  1482
  698  23  148    فقھ  شرح مقدمة الحدائق  شرح مقدمة الحدائق  1483
  1117  38  401    اصول فقھ  حسن بن جعفر كاشف الغطاء  شرح مقدمة كشف الغطاء  1484
  1558  60  356    اصول فقھ  جعفر كاشف الغطاءحسن بن   شرح مقدمة كشف الغطاء  1485
  1604  62  351    اصول فقھ  حسن بن جعفر كاشف الغطاء  شرح مقدمة كشف الغطاء  1486
  1396  53  88    حدیث  بھاء الدین محمد العاملي  شرح من ال یحضره الفقیھ  1487
  1893  80  451  ھـ1041  فقھ  عبد البر بن محمد ابن الشحنة  شرح منظومة ابن وھبان  1488
  1735  67  301    فلسفة  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح منظومة السبزواري  1489
  1736  67  118    فلسفة  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  شرح منظومة السبزواري  1490
  1252  43  522    اصول فقھ  محمد بن محمود االصفھاني  شرح منھاج الوصول الى علم االصول  1491
  1294  46  280  ھـ1122  فقھ  ابراھیم بن محمد الحلبي  ي الصغیرشرح منیة المصل  1492
  1617  62  80  ھـ983  فقھ  مجھول  شرح میزان المختصر النافع  1493
  2  1  264    فقھ  عباس بن حسن كاشف الغطاء  شرح نجاة العباد  1494
  1914  81  316    ادب  عبد الحمید بن ابي الحدید المعتزلي  شرح نھج البالغة  1495
  1460  57  97    فلسفة  مجھول  دایة الحكمةشرح ھ  1496
  1477  57  207  ھـ1208  فلسفة  حسین بن معین الدین المیبدي الحسیني  شرح ھدایة الحكمة  1497
  964  32  220  ھـ1233  فلسفة  حسین بن معین الدین المیبدي الحسیني  شرح ھدایة الحكمة  1498
  1941  83  94    شعر  مجھول  شعر المجنون  1499
  962  32  30    شعر  مجھول  شعر فارسي  1500
  1444  56  44  ھـ1323  شعر  مجھول  شعر فارسي  1501
  1126  38  94    شعر  قیس بن الملوح  شعر مجنون لیلى  1502
  2151  96  138  ھـ1327  الكالم/عقائد  محمد رضا بن قاسم الغراوي  شفاء القلوب في عصمة االنبیاء عن الذنوب  1503
  1115  38  229    طب  لي بن محمد عليزین العابدین بن ع  شفاء المؤمنین  1504
  1929  82  300  ھـ1254  فلسفة  محمد صدر الدین الشیرازي  شواھد الربوبیة  1505
  335  10  155    حدیث  محمد باقر بن محمد تقي المجلسي  صراط النجاة  1506
  1114  38  124  ھـ1355  أدعیة وزیارات  ابراھیم بن علي الكفعمي  صفوة الصفات في شرح دعاء السمات  1507
  1544  59  83    فقھ  یوسف بن حسین البحراني  صور العقود الشرعیة  1508
  155  3  108  ھـ1320  فقھ  فتح اهللا بن محمد جواد شیخ الشریعة االصفھاني  صیانة االبانة  1509
  377  11  28  ھـ1315  فقھ  علي بن الحسین المحقق الكركي  صیغ العقود واالیقاعات  1510
  1721  66  67  ھـ1101  فقھ  بھاء الدین محمد العاملي  صیغ العقود واالیقاعات  1511
  1465  57  20    فقھ  محمد جعفر بن علي اصغر االردستاني  صیغ العقود واالیقاعات فارسي  1512
  2111  94  337  ھـ1261  اصول فقھ  محمد ابراھیم بن محمد باقر الموسوي القزویني  ضوابط االصول  1513
  2019  88  200    اصول فقھ  مد باقر الموسوي القزوینيمحمد ابراھیم بن مح  ضوابط االصول  1514
  2015  88  96    الكالم/عقائد  ابو الحسن بن محمد طاھر الفتوني  ضیاء العالمین  1515
  753  25  55    طب  مجھول  طب فارسي  1516
  755  25  84    طب  مجھول  طب فارسي  1517
  981  33  362    طب  مجھول  طب فارسي  1518
  982  33  285    طب  مجھول  طب فارسي  1519
  1171  40  123  ھـ1329  الكالم/عقائد  محمود بن سلطان علي المرعشي  طریق الھدایة فارسي  1520
  2165  97  41  ھـ1340  اصول فقھ  محمد رضا بن قاسم الغراوي  طریق الوصول الى علم االصول  1521



  رقم  CD  الصفحات  تاریخ النسخ  الموضوع  المؤلف  االسم  م
  2077  91  475  ھـ1304  سیرة  ابراھیم بن محمد باقر الجوھري االصفھاني  طوفان البكاء فارسي  1522
  1939  83  15  ھـ1270  الكالم/عقائد  محمد كریم خان بن ابراھیم الكرماني  طي االرض  1523
  1042  35  15  ھـ1370  الكالم/عقائد  محمد كریم خان بن ابراھیم الكرماني  طي االرض فارسي  1524
  165  4  381    فقھ  علي والشیخ موسى ابنا جعفر كاشف الغطاء  عدة افادات على الشرائع واللمعة  1525
  1701  65  358  ھـ1088  أدعیة وزیارات  احمد بن محمد بن فھد االسدي الحلي  عدة الداعي ونجاة الساعي  1526
  1286  45  429    الكالم/عقائد  عثمان بن ابي عبد اهللا االرحم  عقائد الخوارج  1527
  322  9  259  ھـ1050  الكالم/عقائد  احمد بن یحیى الحسني امام الزیدیة  عقائد الزیدیة  1528
  659  22  63    تاریخ  حسون البراقي  عقد اللؤلؤ والعقیان  1529
  2117  94  345  ھـ1345  فقھ  محمد رضا بن قاسم الغراوي  عقود الدرر في شرح المختصر  1530
  217  5  86  ھـ1227  اصول فقھ  عبد الوھاب بن محمد علي القزویني  علم الھدایة في غیاھب الظلمات  1531
  1015  34  145  ھـ1222  فقھ  محمد كاظم بن محمد شفیع الھزارجریبي  عاصم من الخطا والزللعماد العمل وال  1532
  884  29  351  ھـ1286  انساب  احمد بن علي ابن عنبة الحسني  عمدة الطالب في نسب ال ابي طالب  1533
  1512  59  9  ھـ1234  فقھ  محمد بن الحسن الطوسي  عمل الیوم واللیلة  1534
  726  24  320    فقھ  احمد بن محمد مھدي النراقي  فوائد االحكامعوائد االیام في   1535
  559  16  255    فقھ  احمد بن محمد مھدي النراقي  عوائد االیام في فوائد االحكام  1536
  2094  93  503    حدیث  عبد اهللا بن نور اهللا البحراني  عوالم العلوم والمعارف  1537
  1998  86  505  ھـ1223  اخالق  محمد باقر بن محمد تقي المجلسي  عین الحیاة  1538
  575  17  431    تاریخ  احمد بن عبد اهللا البغدادي  عیون اخبار االعیان  1539
  1219  42  236  ھـ1062  حدیث  محمد بن علي الصدوق  عیون اخبار الرضا  1540
  1220  42  202  ھـ1062  حدیث  محمد بن علي الصدوق  عیون اخبار الرضا  1541
  1282  45  473  ھـ1090  حدیث  ن علي الصدوقمحمد ب  عیون اخبار الرضا  1542
  1859  77  782    حدیث  محمد بن علي الصدوق  عیون اخبار الرضا  1543
  15  1  16    اصول فقھ  محمد تقي بن محمد البرغاني  عیون االصول  1544
  915  31  80  ھـ1290  فقھ  محمد بن ھاشم الموسوي الھندي  غایة االیجاز  1545
  1  1  523  ھـ1212  اصول فقھ  جواد بن سعد الكاظمي  ة االصولغایة المامول في شرح زبد  1546
  1033  35  456    اصول فقھ  جواد بن سعد الكاظمي  غایة المامول في شرح زبدة االصول  1547
  326  9  523    اصول فقھ  جعفر بن خضر كاشف الغطاء  غایة المامول في علم االصول  1548
  1175  40  264  ھـ1047  فقھ  كي العاملي الشھیر بالشھید االولمحمد بن م  غایة المراد في شرح نكت االرشاد  1549
  671  23  321    فقھ  مفلح بن الحسن الصیمري  غایة المرام في شرح شرائع االسالم  1550
  700  24  346  ھـ993  فقھ  مفلح بن الحسن الصیمري  غایة المرام في شرح شرائع االسالم  1551
  1180  41  250    فقھ  ح بن الحسن الصیمريمفل  غایة المرام في شرح شرائع االسالم  1552
  1182  41  65    فقھ  مفلح بن الحسن الصیمري  غایة المرام في شرح شرائع االسالم  1553
  121  3  125    فقھ  محمد مھدي بن محمد شفیع االسترابادي  غرة الجبین في احكام الصالة الواجبة الیومیة  1554
  1764  69  515  ھـ1246  فقھ  مجھول  غنیمة المعاد  1555
  577  17  400  ھـ1051  حدیث  محمد بن علي بن ابي جمھور االحسائي  غوالي اللئالي  1556
  1303  48  549  ھـ1106  حدیث  محمد بن علي بن ابي جمھور االحسائي  غوالي اللئالي  1557
  1505  59  2    الكالم/عقائد  احمد بن حبیب زوین  فائدة من شرح االسترابادي  1558
  786  26  98    فقھ  اقر بن محمد تقي المجلسيمحمد ب  فتاوى فارسي  1559
  2013  88  150    فقھ  محمد بن قاسم الغزي الشافعي  فتح القریب المجیب  1560
  1576  60  91  ھـ936  الھندسة والحساب  نور الدین بن الوراق  فتح الوھاب على حاوي الحساب  1561
  1494  58  332  ھـ1229  نحو  لدین العینيمحمود بن احمد بن بدر ا  فرائد القالئد في مختصر شرح الشواھد  1562
  1000  33  169    اصول فقھ  حسن بن علي الخاقاني  فروع العلم االجمالي  1563
  1001  33  52    اصول فقھ  حسن بن علي الخاقاني  فروع العلم االجمالي  1564
  1686  64  127    لغة  نور الدین بن نعمة اهللا الموسوي الجزائري  فروق اللغات  1565
  75  2  66  ھـ1308  لغة  احمد بن یحیى الشھیر بثعلب  الكالمفصیح   1566
  466  14  18  ھـ1357  حدیث  محمد بن علي الصدوق  فضائل شھر رجب  1567
  468  14  52  ھـ1357  حدیث  محمد بن علي الصدوق  فضائل شھر رمضان  1568
  467  14  17  ھـ1357  حدیث  محمد بن علي الصدوق  فضائل شھر شعبان  1569
  1093  37  71  ھـ1350  جغرافیة  الحسن بن عبد اهللا لغدة االصفھاني  جبالھافضل العرب و  1570
  1072  36  196  ھـ1140  متفرقات  مجھول  فضل القوس العربیة  1571
  1077  36  698    فقھ  مجھول  فقھ فارسي  1572
  9  1  168  ھـ1296  فقھ  محمد مھدي بن الحسن الحسیني القزویني  فلك النجاة في احكام الھداة  1573
  70  2  108    الرجال/الدرایة   محمد بن الحسن الطوسي  فھرست الطوسي  1574
  1483  58  193    الرجال/الدرایة   محمد بن الحسن الطوسي  فھرست الطوسي  1575
  1874  78  98    الرجال/الدرایة   محمد بن الحسن الطوسي  فھرست الطوسي  1576
  2031  89  713  ھـ1348  اصول فقھ  محمد علي بن حسن الكاظمي  فوائد االصول  1577
  1684  64  199    اصول فقھ  مرتضى بن محمد امین االنصاري  الفوائد االصولیة  1578
  1311  49  89    فقھ  موسى بن جعفر كاشف الغطاء  فوائد على خیارات اللمعة الدمشقیة  1579
  1312  49  44    فقھ  علي بن جعفر كاشف الغطاء  فوائد على خیارات اللمعة الدمشقیة  1580
  279  7  141    اصول فقھ  مجھول  في االصولفوائد   1581
  1410  54  48    اصول فقھ  محمد بن مكي العاملي الشھیر بالشھید االول  فوائد من القواعد والفوائد  1582
  1506  59  1  ھـ1234  الكالم/عقائد  احمد بن حبیب زوین  فوائد من خالصة المذھب  1583
  276  7  25    الرجال/الدرایة   حسن بن زین الدین العاملي  فوائد منتقى الجمان  1584
  39  1  298  ھـ1088  فلك وھیئة  محمد بن محمد حسین االسفرنكي  فوائد االختیارات تركي  1585
  877  29  18    حدیث  محمد مھدي بن الحسن الحسیني القزویني  في اخبار ظھور الحجة  1586
  869  29  256    اصول فقھ  مجھول  في البحث عن االجماع  1587
  841  28  399    فلك وھیئة  مجھول  منازلھا فارسيفي النجوم و  1588
  1787  71  66    اخالق  مجھول  في بیان فضیلة الصالة وواجباتھا  1589
  239  6  29  ھـ966  فلسفة  منصور غیاث الدین الحسیني الدشتكي  في رد رسالة انموذج العلوم لجالل الدین الدواني  1590
  719  24  334    نحو  مجھول  في علم النحو  1591
  1142  39  59  ھـ1271  فقھ  علي بن الحسین المحقق الكركي  قاطعة اللجاج  1592
  1510  59  28  ھـ1234  فقھ  علي بن الحسین المحقق الكركي  قاطعة اللجاج  1593
  23  1  27    فقھ  علي بن الحسین المحقق الكركي  قاطعة اللجاج  1594
  25  1  4  ھـ1313  فقھ  علي بن الحسین المحقق الكركي  قاطعة اللجاج  1595
  995  33  24    اصول فقھ  عباس القوجاني  قاعدة الفراغ التجاوز  1596
  2050  90  19  ھـ1372  اصول فقھ  محمد باقر الحجة الطباطبائي  قاعدة نفي الضرر  1597
  1346  50  79  ھـ1275  طب  محمود بن محمد الجغمیني  قانونجة في الطب  1598



  رقم  CD  الصفحات  تاریخ النسخ  الموضوع  المؤلف  االسم  م
  1094  37  49  ھـ1351  بالغة  محمد بن حیدر البغدادي  قانون البالغة  1599
  1449  57  86  ھـ1024  طب  محمود بن عمر الجغمیني  قانونجة  1600
  226  5  241  ھـ1087  حدیث  عبد اهللا بن جعفر الحمیري  قرب االسناد  1601
  449  14  23    حدیث  عبد اهللا بن جعفر الحمیري  قرب االسناد  1602
  490  14  19  ھـ1266  سیرة  حنفيمحمد بن حسین الجفري ال  قرة كل عین في مناقب سیدنا الحسین  1603
  1417  54  13  ھـ1348  متفرقات  مجھول  قرعة الطیور  1604
  1263  44  65    شعر  خلیل بن ابراھیم بن بكتاش  قصائد في مدح والي بغداد سعید باشا  1605
  87  2  5    شعر  محمد جواد البالغي  قصیدة في الحجة المنتظر علیھ السالم  1606
  1354  50  177    نحو  بد اهللا بن یوسف االنصاريع  قطر الندى وبل الصدى  1607
  649  21  29    نحو  عبد اهللا بن یوسف االنصاري  قطر الندى وبل الصدى  1608
  1200  41  197  ھـ1277  نحو  عبد اهللا بن یوسف االنصاري  قطر الندى وبل الصدى  1609
  1687  65  314  ھـ1259  نحو  عبد اهللا بن یوسف االنصاري  قطر الندى وبل الصدى  1610
  257  6  999  ھـ1222  فقھ  محمد بن محمد علي الھرندي االصفھاني  قنادیل العسجدات في اضاءة مسائل القضاء  1611
  258  6  304  ھـ1222  فقھ  محمد بن محمد علي الھرندي االصفھاني  قنادیل العسجدات في اضاءة مسائل القضاء  1612
  410  12  460  ھـ1052  فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  قواعد االحكام  1613
  888  30  578    فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  قواعد االحكام  1614
  2028  89  336    فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  قواعد االحكام  1615
  353  10  696    فقھ  لطف اهللا المازندراني  قواعد االحكام الغرویة  1616
  354  10  469    فقھ  انيلطف اهللا المازندر  قواعد االحكام الغرویة  1617
  1149  39  336  ھـ1119  فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  قواعد االحكام في مسائل الحالل والحرام  1618
  1658  64  4    الكالم/عقائد  محمد بن محمد نصیر الدین الطوسي  قواعد العقائد الباب الثاني  1619
  2079  91  392  ھـ1298  اصول فقھ  لرشتيابو القاسم بن محمد حسن الجیالني ا  قوانین االصول  1620
  1540  59  129    اصول فقھ  ابو القاسم بن الحسن القمي  قوانین االصول  1621
  798  27  11  ھـ1251  حدیث  محمد بن علي بن ابي جمھور االحسائي  كاشفة الحال  1622
  1868  78  12  ھـ1340  الكالم/عقائد  محمد بن محمد الشھیر بالمفید  كتاب اقسام المولى  1623
  1864  78  29  ھـ1340  حدیث  اسعد بن ابراھیم بن الحسن بن علي االربلي  كتاب االربعین  1624
  1371  52  368    اصول فقھ  محمد ھادي بن محمد امین الطھراني  كتاب االستصحاب  1625
  1352  50  736  ھـ1120  الكالم/عقائد  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  كتاب االلفین  1626
  1074  36  122  ھـ997  ادب  مجھول  الكتاب االمث  1627
  813  27  293    فقھ  محمد حسین القزویني  كتاب البیع  1628
  2048  90  87    فقھ  محمد باقر الحجة الطباطبائي  كتاب التجارة  1629
  1349  50  30  ھـ1275  متفرقات  مجھول  كتاب الحیوان فارسي  1630
  2035  89  271  ھـ1289  فقھ  محمد حسن ال یاسین  كتاب الخمس  1631
  2054  90  208  ھـ1335  فقھ  مجھول  كتاب الخمس والطالق  1632
  1316  49  17    فقھ  مجھول  كتاب الربا  1633
  1402  53  214    فقھ  حبیب اهللا بن محمد علي الرشتي  كتاب الرھان  1634
  1957  84  409  ھـ1339  فقھ  اغا رضا بن محمد ھادي الھمداني  كتاب الزكاة  1635
  845  28  291    فقھ  فمال لط  كتاب الزكاة  1636
  716  24  210    فقھ  مجھول  كتاب الزكاة استداللي  1637
  1869  78  82  ھـ1340  اخالق  حسین بن سعید بن حماد بن سعید بن مھران االھوازي  كتاب الزھد  1638
  1166  40  261    فلسفة  الحسین ابن سینا  كتاب الشفاء قسم االلھیات  1639
  771  26  166  م1984  تفسیر وعلوم قرآن  اظم محمد علي شكرك  كتاب الشكر في القران الكریم  1640
  1867  78  21  ھـ1340  اخالق  محمد بن احمد الصفواني  كتاب الصفواني  1641
  1184  41  574  ھـ1289  فقھ  مرتضى بن محمد امین االنصاري  كتاب الصالة  1642
  2037  90  592    فقھ  موسى بن محمد الخونساري  كتاب الصالة  1643
  1983  86  129    فقھ  مجھول  لصومكتاب ا  1644
  1655  64  30    فقھ  احمد بن محمد المقدس االردبیلي  كتاب الصید من مجمع الفائدة والبرھان  1645
  1423  54  265    طب  مجھول  كتاب الطب والعالجات فارسي  1646
  2128  95  22    فقھ  ضیاء الدین العراقي  كتاب الطھارة  1647
  590  18  270    فقھ  جانياسد اهللا الزن  كتاب الطھارة  1648
  895  30  40    فقھ  محمد تقي الحسني البغدادي  كتاب الطھارة  1649
  603  18  523    فقھ  علي بن جواد المرندي  كتاب الطھارة في شرح التبصرة  1650
  736  25  287    الكالم/عقائد  عبد اهللا بن حمزة الحسني الیماني  كتاب العقد الثمین في تبیین احكام االئمة الھادین  1651
  145  3  646  ھـ1300  فقھ  احمد بن محمد محسن الفیضي  كتاب الغصب  1652
  1297  47  615    فقھ  مجھول  كتاب الغصب والنكاح والضمان  1653
  1366  51  380  ھـ1013  طب  الحسین بن علي ابن سینا  كتاب القانون  1654
  1858  77  91  ھـ1319  تفسیر وعلوم قرآن  احمد بن محمد السیاري  كتاب القراءات  1655
  1539  59  346  ھـ1266  فقھ  محمد بن طعمة الزریجاوي  كتاب القضاء  1656
  18  1  441  ھـ1336  فقھ  حبیب اهللا بن محمد علي الرشتي  كتاب القضاء  1657
  1667  64  189    حدیث  محمد بن یعقوب الكلیني  كتاب الكافي الفروع  1658
  1289  45  367    فقھ  مجھول  كتاب اللقطة  1659
  1201  41  355  ھـ874  بالغة  مسعود بن عمر التفتازاني  المطولكتاب   1660
  270  7  64    فقھ  مجھول  كتاب المعامالت  1661
  788  26  316    فقھ  مجھول  كتاب المكاسب  1662
  461  14  220  ھـ1357  تاریخ  محمد بن محمد الشھیر بالمفید  كتاب النصرة في حرب البصرة  1663
  536  15  114    ھفق  مجھول  كتاب باللغة الفارسیة  1664
  646  21  87    الرجال/الدرایة   محمد بن احمد بن محمد بن ابي بكر المقدسي  كتاب تاریخ واسماء المحدثین وكناھم  1665
  1702  65  112  ھـ1247  تفسیر وعلوم قرآن  صدر الدین محمد القوامي  كتاب تفسیر سورة الحدید  1666
  1695  65  259  ھـ1354  حدیث  سلیم بن قیس الھاللي  كتاب سلیم  1667
  1007  34  21    فقھ  عبد اهللا بن الحر  كتاب عبد اهللا بن الحر  1668
  1557  60  253  ھـ1301  اصول فقھ  مجھول  كتاب في اصول الفقھ  1669
  999  33  78  ھـ1359  اصول فقھ  عباس القوجاني  كتاب في اصول الفقھ  1670
  1333  50  205    اصول فقھ  مجھول  كتاب في اصول الفقھ  1671
  1438  56  415  ھـ1285  اصول فقھ  مجھول  كتاب في اصول الفقھ  1672
  1545  59  192    اصول فقھ  مجھول  كتاب في اصول الفقھ  1673
  751  25  158    اخالق  مجھول  كتاب في االخالق  1674
  1582  61  301    اخالق  مجھول  كتاب في االخالق فارسي  1675



  رقم  CD  الصفحات  تاریخ النسخ  الموضوع  المؤلف  االسم  م
  291  7  490  ھـ1259   وزیاراتأدعیة  محمد شفیع بن محمد باقر  كتاب في االدعیة  1676
  963  32  136    أدعیة وزیارات  مجھول  كتاب في االدعیة فارسي  1677
  1500  58  155    أدعیة وزیارات  مجھول  كتاب في االدعیة فارسي  1678
  1351  50  350    أدعیة وزیارات  مجھول  كتاب في االدعیة والزیارات  1679
  2065  91  103  ھـ1361  اصول فقھ  ائي الحائريمحمد باقر الحجة الطباطب  كتاب في االصول  1680
  411  12  407    اصول فقھ  مجھول  كتاب في االصول  1681
  896  30  136    اصول فقھ  مجھول  كتاب في االصول  1682
  1390  53  242    اصول فقھ  مجھول  كتاب في االصول  1683
  1678  64  87  ھـ1238  اصول فقھ  محمد الطباطبائي البروجردي  كتاب في االصول  1684
  977  32  54    منطق  مجھول  كتاب في االلفاظ  1685
  640  21  330    الكالم/عقائد  مجھول  كتاب في االمامة فارسي  1686
  1157  40  210    فقھ  مجھول  كتاب في البیع  1687
  1613  62  70    الكالم/عقائد  مجھول  كتاب في التوحید  1688
  1006  34  103    علم الحروف  مجھول  كتاب في الحروف فارسي  1689
  534  15  78    فلسفة  محمد بن ابراھیم صدر الدین الشیرازي  كتاب في الحكمة  1690
  745  25  506    أدعیة وزیارات  مجھول  كتاب في الزیارات واالدعیة  1691
  670  23  310    أدعیة وزیارات  مجھول  كتاب في الزیارات واالدعیة فارسي  1692
  408  12  269  ھـ709  صرف  مجھول  كتاب في الصرف  1693
  1619  63  113  ھـ1262  صرف  عبد الكریم االیرواني  كتاب في الصرف فارسي  1694
  1183  41  74    طب  مجھول  كتاب في الطب  1695
  2105  94  596    طب  مجھول  كتاب في الطب فارسي  1696
  1250  43  165  ھـ1237  طب  مجھول  كتاب في الطب فارسي  1697
  1253  43  578    فقھ  مجھول  كتاب في الطھارة  1698
  870  29  513    الكالم/عقائد  مجھول  كتاب في العقائد  1699
  971  32  92    الكالم/عقائد  مجھول  كتاب في العقائد  1700
  345  10  251  ھـ1294  فقھ  مجھول  كتاب في العقود  1701
  681  23  225    فقھ  مجھول  كتاب في الفقھ  1702
  863  29  741    فقھ  مجھول  كتاب في الفقھ  1703
  1051  35  431    فقھ  مجھول  ھكتاب في الفق  1704
  1484  58  262    فقھ  مجھول  كتاب في الفقھ  1705
  1602  62  340    فقھ  مجھول  كتاب في الفقھ  1706
  1603  62  475    فقھ  مجھول  كتاب في الفقھ  1707
  1626  63  330    فقھ  ابو القاسم بن الحسن القمي  كتاب في الفقھ  1708
  785  26  73    كیمیاء  مجھول  كتاب في الكیمیاء  1709
  908  31  528    فقھ  مجھول  كتاب في المعامالت  1710
  622  20  166    اخالق  مجھول  كتاب في المواعظ  1711
  1819  74  111    فلك وھیئة  عبد اهللا بن المحفوف المنجم  كتاب في النجوم  1712
  439  13  425  ھـ1333  نحو  مجھول  كتاب في النحو  1713
  1466  57  132    نحو  مجھول  كتاب في النحو  1714
  1801  73  493  ھـ1242  نحو  مجھول  كتاب في النحو  1715
  1970  85  371    نحو  مجھول  كتاب في النحو  1716
  714  24  143    فلك وھیئة  مجھول  كتاب في الھیئة فارسي  1717
  967  32  18    فقھ  مجھول  كتاب في الوقف  1718
  1026  35  84  ھـ1272  لغة  مجھول  كتاب في حروف الھجاء فارسي  1719
  836  28  379    علوم غریبة  علي جفري رومي  كتاب في علم الحروف والطالسم  1720
  2142  96  104    علوم غریبة  مجھول  كتاب في علم الرمل  1721
  783  26  365    الكالم/عقائد  مجھول  كتاب في علم الكالم  1722
  1683  64  560    مناقب  مجھول  كتاب في فضائل امیر المؤمنین  1723
  626  20  244  ھـ1250  فقھ  محمد علي بن مقصود علي المازندراني  عن وجھ مسائل شرائع االسالمكشف االبھام   1724
  628  20  221  ھـ1253  فقھ  محمد علي بن مقصود علي المازندراني  كشف االبھام عن وجھ مسائل شرائع االسالم  1725
  1109  38  131  ھـ1256  فقھ  ندرانيمحمد علي بن مقصود علي الماز  كشف االبھام عن وجھ مسائل شرائع االسالم  1726
  1110  38  156  ھـ1253  فقھ  محمد علي بن مقصود علي المازندراني  كشف االبھام عن وجھ مسائل شرائع االسالم  1727
  1111  38  167  ھـ1253  فقھ  محمد علي بن مقصود علي المازندراني  كشف االبھام عن وجھ مسائل شرائع االسالم  1728
  1131  39  255    فقھ  محمد علي بن مقصود علي المازندراني  جھ مسائل شرائع االسالمكشف االبھام عن و  1729
  1155  40  132    فقھ  محمد علي بن مقصود علي المازندراني  كشف االبھام عن وجھ مسائل شرائع االسالم  1730
  1187  41  206    فقھ  محمد علي بن مقصود علي المازندراني  كشف االبھام عن وجھ مسائل شرائع االسالم  1731
  711  24  79  ھـ1067  ادب  عز الدین بن عبد السالم المقدسي  كشف االسرار عن حكم الطیور واالزھار  1732
  1804  73  36    فقھ  عباس بن حسن كاشف الغطاء  كشف االلتباس  1733
  174  4  307  ھـ1073  فقھ  مفلح بن الحسن الصیمري  كشف االلتباس عن موجز ابي العباس  1734
  1503  59  507  ھـ1005  فقھ  مفلح بن الحسن الصیمري  لتباس عن موجز ابي العباسكشف اال  1735
  1453  57  60  ھـ1092  فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  كشف الریبة عن احكام الغیبة  1736
  1857  77  65  ھـ1340  فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  كشف الریبة عن احكام الغیبة  1737
  970  32  714    فقھ  علي القزویني  كشف السترة في شرح الدرة  1738
1739 

  
  1019  34  355    فقھ  علي القزویني  كشف السترة في شرح الدرة

  1021  34  401  ھـ1308  فقھ  علي القزویني  كشف السترة في شرح الدرة  1740
  983  33  389    فقھ  علي القزویني  كشف السترة في شرح الدرة  1741
  16  1  409  ھـ1238  فقھ  محسن بن مرتضى االعسم  كشف الظالم عن وجوه شرائع االسالم  1742
  89  2  62    فقھ  محسن بن مرتضى االعسم  كشف الظالم عن وجوه شرائع االسالم  1743
  90  2  73    فقھ  محسن بن مرتضى االعسم  كشف الظالم عن وجوه شرائع االسالم  1744
  35  1  352  ھـ1237  فقھ  محسن بن مرتضى االعسم  ه شرائع االسالمكشف الظالم عن وجو  1745
  88  2  117  ھـ1239  فقھ  محسن بن مرتضى االعسم  كشف الظالم عن وجوه شرائع االسالم  1746
  91  2  156    فقھ  محسن بن مرتضى االعسم  كشف الظالم عن وجوه شرائع االسالم  1747
  92  2  201    فقھ  ن مرتضى االعسممحسن ب  كشف الظالم عن وجوه شرائع االسالم  1748
  616  19  335    فقھ  جعفر بن خضر كاشف الغطاء  كشف الغطاء  1749
  1899  80  52  ھـ1298  فقھ  محمد بن محمد سبط الماردیني  كشف الغوامض  1750
  187  4  33  ھـ1082  فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  كشف الفوائد من كتاب تمھید القواعد  1751



  رقم  CD  الصفحات  تاریخ النسخ  الموضوع  المؤلف  االسم  م
  180  4  101  ھـ1338  فقھ  یوسف بن احمد البحراني  كشف القناع  1752
  1301  47  654    فقھ  محمد بن الحسن الفاضل الھندي  كشف اللثام  1753
  1794  72  453  ھـ1245  فقھ  محمد بن الحسن الفاضل الھندي  كشف اللثام  1754
  1784  71  310    فقھ  محمد بن الحسن الفاضل الھندي  كشف اللثام  1755
  1344  50  126  ھـ1117  فقھ  علي بن موسى ابن طاووس  كشف المحجة  1756
  707  24  406    متفرقات  مجھول  كشكول  1757
  958  32  173    متفرقات  عبد الصاحب الفضلي  كشكول  1758
  957  32  114    متفرقات  عبد الصاحب الفضلي  كشكول  1759
  1307  48  500    متفرقات  مجھول  كشكول  1760
  1309  49  471    متفرقات  مجھول  كشكول  1761
  1404  53  268    متفرقات  مجھول  كشكول  1762
  1688  65  478    متفرقات  محمد باقر بن علي التستري  كشكول  1763
  1584  61  401    متفرقات  محمد باقر بن علي التستري  كشكول  1764
  1416  54  79  ھـ1300  متفرقات  مجھول  كشكول فارسي  1765
  1198  41  224    فقھ   المحقق السبزواريمحمد باقر  كفایة االحكام  1766
  422  12  163    اصول فقھ  محمد كاظم االخوند الخراساني  كفایة االصول  1767
  1700  65  128  ھـ1324  اصول فقھ  محمد كاظم االخوند الخراساني  كفایة االصول  1768
  610  19  155    طب  منصور بن محمد بن احمد  كفایة في الطب فارسي  1769
  609  19  77    طب  منصور بن محمد بن احمد  الطب فارسيكفایة في   1770
  1040  35  15    اخالق  االمام علي بن ابي طالب علیھ السالم  كلمات المیر المؤمنین  1771
  2040  90  547    شعر  مشرف بن مصلح الشیرازي  كلیات سعدي فارسي  1772
  1765  69  8    متفرقات  مجھول  كنز الرموز فارسي  1773
  1912  81  496    تفسیر وعلوم قرآن  لمقداد بن عبد اهللا السیوريا  كنز العرفان  1774
  1679  64  404    تفسیر وعلوم قرآن  المقداد بن عبد اهللا السیوري  كنز العرفان  1775
  1887  80  107    طب  محمد بن احمد بن تومرت  كنز العلوم  1776
  993  33  107    قاخال  محمد بن محمد ابن تومرت االندلسي  كنز العلوم في الدر المنظوم  1777
  504  14  806  ھـ1316  فقھ  عمید الدین عبد المطلب االعرجي  كنز الفوائد في شرح مشكالت القواعد  1778
  972  32  609  ھـ1103  لغة  عبد الخالق بن معروف  كنز اللغة  1779
  1792  72  1027  ھـ1047  لغة  عبد الخالق بن معروف  كنز اللغة  1780
  560  16  579    أدعیة وزیارات  محمد بن احمد شعلة الموصلي  مانيكنز المعاني في شرح حرز اال  1781
  1443  56  372    اصول فقھ  محمد صالح بن محمد حسن المازندراني  كواشف الحجب عن مشكالت الكتب  1782
  1711  66  150  ھـ1293  شعر  محمد عباس المفتي الموسوي الجزائري  كوھر شاھوار  1783
  159  3  132  ھـ1199  تراجم  البحرانيیوسف بن احمد   لؤلوة البحرین  1784
  122  3  591    فقھ  مھدي بن ابي ذر النراقي  لوامع االحكام  1785
  195  5  378  ھـ1207  فقھ  مھدي بن ابي ذر النراقي  لوامع االحكام  1786
  1096  37  907    اصول فقھ  محمد تقي بن حسین علي الھروي  لوامع الفصول في شرح مبادئ االصول  1787
  1579  61  273    فقھ  محمود بن جعفر المیثمي  لنكاتلوامع ا  1788
  1996  86  164    فقھ  محمود بن جعفر المیثمي  لوامع النكات  1789
  1234  43  326    ادب  عزیزي بن عبد الملك شیدلة البغدادي  لوامع انوار القلوب  1790
  1956  84  366  ھـ1255  لغة  محمد بن الد الدھلوي  مؤید الفضالء  1791
  1080  37  45    فقھ  محمد بن الحسن الطوسي   المكلف جھلھما ال یسع  1792
  85  2  17    لغة  یحیى بن عمر بن محمد بن فھد الھاشمي المكي  ما یكتب بالضاد والظاء  1793
  1426  55  286    اصول فقھ  محمد رضا بن عباس كاشف الغطاء  مباحث اصولیة  1794
  1770  70  197    ھاصول فق  عباس بن حسن كاشف الغطاء  مباحث علم االصول  1795
  1799  72  243  ھـ1358  اصول فقھ  مجھول  مباحث في االصول  1796
  199  5  111    اصول فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  مبادئ االصول  1797
  797  27  24  ھـ1251  اصول فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  مبادئ الوصول الى علم االصول  1798
  619  19  144    متفرقات  مجھول  متفرقات  1799
  1152  40  17    متفرقات  مجھول  متفرقات  1800
  997  33  105    متفرقات  محمد ھاتف القوجاني  متفرقات فارسي  1801
  1268  44  17    فلك وھیئة  مجھول  متفرقات في الفلك  1802
  902  31  80    شعر  مجھول  مثنوي تسكین مسكین فارسي  1803
  682  23  177    سیرة  مجھول  مجالس حسینیة  1804
  749  25  542    سیرة  مجھول  مجالس حسینیة  1805
  777  26  296    سیرة  مجھول  مجالس حسینیة  1806
  808  27  408    شعر  مجھول  مجالس حسینیة  1807
  1498  58  122    متفرقات  مجھول  مجالس فارسیة  1808
  1084  37  13    الكالم/عقائد  محمد بن علي الصدوق  مجلس لوصف دین االمامیة  1809
  831  28  249  ھـ1241  منطق  محمد حسین القزویني  وز في شرح حاشیة مال عبد اهللامجمع الكن  1810
  986  33  406    شعر  مجھول  مجموع شعر فارسي  1811
  1876  78  504  ھـ1233  شعر  مجھول  مجموع شعري  1812
  581  17  49  ھـ1358  فقھ  محمد علي البحراني الموسوي  مجموع من استفتاءات العلماء  1813
  1969  85  334    متفرقات  ھولمج  مجموعة  1814
  1041  35  14  ھـ1238  حدیث  مجھول  مجموعة احادیث  1815
  1872  78  302    أدعیة وزیارات  مجھول  مجموعة ادعیة  1816
  735  25  8    شعر  مجھول  مجموعة اشعار  1817
  985  33  61    شعر  جواد قدسي الحائري  مجموعة اشعار فارسي  1818
سائل وتیسیر مجموعة القواعد في تصحیح الم  1819

  الحساب
  1446  56  114    فقھ  مجھول

  265  7  302  ھـ1369  اصول فقھ  محمد كاظم الشیرازي  مجموعة تالیفات الشیخ كاظم الشیرازي  1820
  641  21  310    متفرقات  مجھول  مجموعة رسائل  1821
  1037  35  274  ھـ1335  فقھ  علي بن الحسین الشریف المرتضى  مجموعة رسائل  1822
  1106  37  122  ھـ1001  فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني   رسائلمجموعة  1823
  343  10  158  ھـ1047  فقھ  بھاء الدین محمد العاملي  مجموعة رسائل  1824
  1281  45  179    فقھ  بھاء الدین محمد العاملي  مجموعة رسائل  1825
  1878  78  532    كیمیاء  جابر بن حیان الكوفي  مجموعة رسائل  1826
  1692  65  72    متفرقات  عدة مؤلفین  مجموعة رسائل  1827



  رقم  CD  الصفحات  تاریخ النسخ  الموضوع  المؤلف  االسم  م
  1682  64  381    متفرقات  عدة مؤلفین  مجموعة رسائل  1828
  1681  64  130    متفرقات  عدة مؤلفین  مجموعة رسائل  1829
  2127  95  187    متفرقات  مجھول  مجموعة رسائل فارسي  1830
  695  23  41  ھـ1230  فقھ  يبھاء الدین محمد العامل  مجموعة رسائل فقھیة  1831
  1904  80  186    نقد وردود  مجھول  مجموعة رسائل لالسماعیلیة  1832
  941  31  144    شعر  مجھول  مجموعة شعریة  1833
  1834  74  144    شعر  مجھول  مجموعة شعریة  1834
  269  7  248  ھـ1351  شعر  مجھول  مجموعة شعریة في رثاء الحسین  1835
  1499  58  87    رقاتمتف  مجھول  مجموعة فارسیة  1836
  618  19  109    أدعیة وزیارات  مجھول  مجموعة في االدعیة  1837
  1265  44  302    أدعیة وزیارات  مجھول  مجموعة في االدعیة  1838
  79  2  377  ھـ1315  أدعیة وزیارات  مجھول  مجموعة في االدعیة واالحراز  1839
  651  22  177    تأدعیة وزیارا  مجھول  مجموعة في االدعیة واالحراز فارسي  1840
  583  18  42    حدیث  مجھول  مجموعة في الحدیث  1841
  584  18  10    متفرقات  مجھول  مجموعة متفرقات  1842
  1567  60  73    متفرقات  مجھول  مجموعة متفرقات  1843
  306  8  107    متفرقات  مجھول  مجموعة متفرقات لعلماء الزیدیة  1844
  384  11  333  ھـ1233  نحو   بن احمد الفاكھيعبد اهللا  مجیب الندا الى شرح قطر الندى  1845
  795  27  338  ھـ1175  نحو  عبد اهللا بن احمد الفاكھي  مجیب الندا الى شرح قطر الندى  1846
  566  16  13    فقھ  محمد االصفھاني  محاورات السید محمد االصفھاني  1847
  1377  52  394  ھـ1241  فقھ  محمد تقي بن علي النوري  محزن الصالة فارسي  1848
  456  14  13  ھـ1369  حدیث  عالء بن رزین  مختصر اصل عالء بن رزین  1849
  2109  94  49  ھـ1319  نحو  محمد رضا بن قاسم الغراوي  مختصر اماني االدیب  1850
  1965  84  917    تفسیر وعلوم قرآن  محمد رضا بن الحسین النصیري  مختصر تفسیر االئمة  1851
  235  6  457    بالغة   التفتازانيمسعود بن عمر  مختصر تلخیص المفتاح  1852
  696  23  113  ھـ1244  اصول فقھ  مجھول  مختصر في االصول  1853
  1261  44  8  ھـ1269  اخالق  مجھول  مختصر في علم االخالق  1854
  1641  64  33    فلك وھیئة  ملك محمد بن حسین االصفھاني  مختصر معرفة االسطرالب فارسي  1855
  1640  64  47    فلك وھیئة  لك محمد بن حسین االصفھانيم  مختصر معرفة التقویم فارسي  1856
  1845  75  704  ھـ1033  فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  مختلف الشیعة في احكام الشریعة  1857
  1215  42  409  ھـ717  فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  مختلف الشیعة في احكام الشریعة  1858
  1766  69  713    فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  مختلف الشیعة في احكام الشریعة  1859
  804  27  391    فقھ  محمد علي بن محمد باقر الھزار جریبي  مخزن االسرار في حاشیة اللمعة  1860
  2149  96  746    فقھ  محمد بن علي بن ابي الحسن العاملي  مدارك االحكام  1861
  395  11  622  ھـ1106  قھف  محمد بن علي بن ابي الحسن العاملي  مدارك االحكام  1862
  648  21  44  ھـ1278  صرف  احمد بن علي بن مسعود  مراح االرواح  1863
  960  32  62    صرف  احمد بن علي بن مسعود  مراح االرواح  1864
  1276  44  192  ھـ1039  صرف  احمد بن علي بن مسعود  مراح االرواح  1865
  1944  83  85  ھـ1232  صرف  احمد بن علي بن مسعود  مراح االرواح  1866
علي بن محمد علي الطباطبائي ومحمد بن عبد النبي   مراسالت في االصول  1867

  النیسابوري
  522  15  52    اصول فقھ

  1946  83  321    فقھ  ابو القاسم بن الحسن القمي  مرشد العوام  1868
  1002  33  318  ھـ1280  فقھ  ابو القاسم بن الحسن القمي  مرشد العوام فارسي  1869
  816  27  138    متفرقات  االب انستاس ماري الكرملي  دادمزارات بغ  1870
  1832  74  119    اصول فقھ  محمد الحسیني الفیروز ابادي  مسالة في الضد  1871
  1148  39  6  ھـ1271  متفرقات  محمد بن الحسن الطوسي  مسائل  1872
  389  11  11    الرجال/الدرایة   ابن ابي شیبة االصفھاني  مسائل ابن ابي شیبة االصفھاني  1873
  1156  40  65    اصول فقھ  ھادي بن عباس كاشف الغطاء  مسائل اصولیة  1874
  82  2  5  ھـ1318  الكالم/عقائد  محمد بن الحسن الطوسي  مسائل الشیخ الطوسي  1875
  1178  40  71    الكالم/عقائد  محمد جعفر االسترابادي  مسائل عقائدیة فارسي  1876
  225  5  47    حدیث  عفر الصادقعلي ابن االمام ج  مسائل علي بن جعفر  1877
  1150  39  75    فقھ  مجھول  مسائل فارسي  1878
  1430  55  243  ھـ1325  فقھ  ھادي بن عباس كاشف الغطاء  مسائل فقھیة  1879
  1428  55  68  ھـ1341  فقھ  ھادي بن عباس كاشف الغطاء  مسائل فقھیة  1880
  569  16  25  ھـ1319  قھف  ١٨٧٩عبد اهللا بن محمد حسن المامقاني  مسائل في المیراث  1881
  1140  39  6    متفرقات  محمد بن الحسن الطوسي  مسائل للشیخ الطوسي  1882
  571  16  39    فقھ  محمد االصفھاني  مسائل متفرقة  1883
  1081  37  12    فقھ  علي بن الحسین الشریف المرتضى  مسائل متفرقة  1884
  573  16  7    فقھ  محمد االصفھاني  مسائل مختلفة  1885
  1159  40  129    نحو  احمد المرجاني  د الطالب في الكشف عن قواعد االعرابمساع  1886
  380  11  1  ھـ1315  فقھ  فرج اهللا بن محمد التبریزي  مسالة حرمة حلیلة االبن الرضاعي  1887
  1517  59  1  ھـ1234  فقھ  علي بن الحسین الشریف المرتضى  مسالة في الكر  1888
  378  11  4    تفسیر وعلوم قرآن  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  ابلیسمسالة في حسن كتابة القران وخلق   1889
  940  31  119    اصول فقھ  محمد الحسیني الفیروزابادي  مسالة في شرح الضد  1890
  419  12  512  ھـ1048  فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  مسالك االفھام  1891
  1699  65  570  ھـ1221  فقھ  ي العاملي الشھیر بالشھید الثانيزین الدین بن عل  مسالك االفھام  1892
  495  14  483  ھـ1231  فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  مسالك االفھام  1893
  1768  69  359    فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  مسالك االفھام  1894
  2000  86  529    فقھ  ن بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثانيزین الدی  مسالك االفھام  1895
  1960  84  356  ھـ1057  فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  مسالك االفھام  1896
  1772  70  485  ھـ1241  فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  مسالك االفھام  1897
  1769  70  406  ھـ1249  فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  مسالك االفھام  1898
  1657  64  143  ھـ1338  فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  مسالك االفھام  1899
  1849  76  625  ھـ985  فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  مسالك االفھام  1900
  303  8  488    تفسیر وعلوم قرآن  جواد بن سعد الكاظمي  سالك االفھام الى ایات االحكامم  1901
  612  19  596    فقھ  حسین بن ابراھیم الحسیني القزویني  مستقصى االجتھاد في شرح ذخیرة المعاد  1902
  1345  50  75  ھـ1279  متفرقات  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  مسكن الفؤاد  1903



  رقم  CD  الصفحات  تاریخ النسخ  الموضوع  المؤلف  االسم  م
  645  21  102    حدیث  الفضل بن الحسن الطبرسي  مسند االمام الرضا  1904
  1974  85  443    فقھ  عبد اهللا بن محمد تقي المجلسي  مشارق االنوار  1905
  252  6  42    ادب  احمد حمدي افندي  مشتھى الفحول  1906
  944  31  7    الرجال/الدرایة   بھاء الدین محمد العاملي  مشجر الرجال الثقات  1907
  327  9  189  ھـ903  انساب  عبد اهللا بن احمد بن عبد الحمید الحسیني  مشكاة االنوار وخزانة االسرار  1908
  26  1  196    فقھ  جعفر بن خضر كاشف الغطاء  مشكاة المصابیح في شرح درة بحر العلوم  1909
  161  4  303  ھـ1243  فقھ  محمد جعفر االسترابادي شریعتمدار  مشكاة الورى في شرح الفیة الشھید  1910
  1696  65  40  ھـ1354  حدیث  محمد بن علي الصدوق  مصادقة االخوان  1911
مصباح االنام في شرح شرائع االسالم االرث   1912

  والفرائض
  918  31  655    فقھ  جعفر بن احمد البدیري

مصباح االنام في شرح شرائع االسالم االطعمة   1913
  واالشربة

  920  31  333  ـھ1311  فقھ  جعفر بن احمد البدیري

  705  24  461    فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم الحج  1914
  703  24  436    فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم الحج  1915
  704  24  467    فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم الحج  1916
  706  24  574    فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم الحج  1917
  690  23  262    فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم الصالة  1918
  701  24  507  ھـ1319  فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم الصالة  1919
  702  24  448    فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم الصالة  1920
  687  23  531    فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم الطھارة  1921
  688  23  374  ھـ1307  فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم الطھارة  1922
  689  23  295    فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم الطھارة  1923
  743  25  413    فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم النكاح  1924
مصباح االنام في شرح شرائع االسالم كتاب احیاء   1925

  الموات
  879  29  176  ھـ1304  قھف  جعفر بن احمد البدیري

  822  27  307  ھـ1307  فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم كتاب االجارة  1926
  739  25  233  ھـ1310  فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم كتاب البیع  1927
  741  25  539    فقھ  جعفر بن احمد البدیري  البیعمصباح االنام في شرح شرائع االسالم كتاب   1928
مصباح االنام في شرح شرائع االسالم كتاب   1929

  الخیارات
  740  25  514  ھـ1310  فقھ  جعفر بن احمد البدیري

  1104  37  447    فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم كتاب الدیات  1930
  919  31  237    فقھ  جعفر بن احمد البدیري  شرائع االسالم كتاب الشركةمصباح االنام في شرح   1931
  917  31  163    فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم كتاب الشفعة  1932
مصباح االنام في شرح شرائع االسالم كتاب   1933

  الشھادات
  1097  37  317  ھـ1309  فقھ  جعفر بن احمد البدیري

  825  27  347  ھـ1305  فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم كتاب الصید  1934
  775  26  616    فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم كتاب الطالق  1935
  850  28  305    فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم كتاب الغصب  1936
  776  26  529    فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم كتاب اللعان  1937
  880  29  387  ھـ1305  فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم كتاب اللقطة  1938
  742  25  477    فقھ  د البدیريجعفر بن احم  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم كتاب النكاح  1939
  744  25  424  ھـ1314  فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم كتاب النكاح  1940
  824  27  138  ھـ1336  فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم كتاب الودیعة  1941
 كتاب مصباح االنام في شرح شرائع االسالم  1942

  الوصایا
  878  29  286    فقھ  جعفر بن احمد البدیري

  821  27  378    فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم كتاب الوقف  1943
  823  27  175  ھـ1307  فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام في شرح شرائع االسالم كتاب الوكالة  1944
  1099  37  192  ھـ1306  فقھ  جعفر بن احمد البدیري  اب الحجرمصباح االنام كت  1945
  1098  37  179  ھـ1305  فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام كتاب الرھن  1946
  1101  37  225  ھـ1306  فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام كتاب الصلح  1947
  1100  37  208  ھـ1306  فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام كتاب الضمان  1948
  1102  37  129  ھـ1306  فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام كتاب القرض  1949
  1103  37  185    فقھ  جعفر بن احمد البدیري  مصباح االنام كتاب المفلس  1950
  1880  79  355    سیرة  ھاشم بن محمد  مصباح االنوار  1951
  933  31  150  ھـ1261  اخالق  جعفر الصادق علیھ السالماالمام   مصباح الشریعة ومفتاح الحقیقة  1952
  103  2  57  ھـ1239  اخالق  االمام جعفر الصادق علیھ السالم  مصباح الشریعة ومفتاح الحقیقة  1953
  2055  90  140    فقھ  رضا بن محمد ھادي الھمداني  مصباح الفقیھ  1954
  949  32  568  ھـ1298  فقھ  رضا بن محمد ھادي الھمداني  مصباح الفقیھ  1955
  793  27  661    أدعیة وزیارات  محمد بن الحسن الطوسي  مصباح المتھجد  1956
  64  2  118  ھـ1067  الكالم/عقائد  محمد حكیم بن عبد اهللا الشھیر بعماد الدین  مصفاة الحیاة في االعتصام  1957
  1986  86  201  ھـ1334  فقھ  ابو القاسم بن محمد علي الكالنتري  مطارح االنظار  1958
  386  11  249  ھـ1180  تراجم  احمد بن صالح بن ابي الرجال  مطلع البدور  1959
  324  9  237  ھـ1180  تراجم  احمد بن صالح بن ابي الرجال  مطلع البدور في رجال الزیدیة  1960
  1191  41  175  ھـ1338  الكالم/عقائد  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  معارج الفھم في شرح النظم  1961
  2139  95  251    اصول فقھ  حسن بن زین الدین العاملي  ینمعالم الد  1962
  1940  83  320    اصول فقھ  حسن بن زین الدین العاملي  معالم الدین  1963
  1079  36  330  ھـ1201  اصول فقھ  حسن بن زین الدین العاملي  معالم الدین  1964
  1474  57  173  ھـ1075  اصول فقھ  حسن بن زین الدین العاملي  معالم الدین  1965
  544  16  307    اصول فقھ  حسن بن زین الدین العاملي  معالم الدین  1966
  1871  78  85    اصول فقھ  حسن بن زین الدین العاملي  معالم الدین  1967
  1779  70  338    فقھ  محمد بن شجاع القطان الحلي  معالم الدین في فقھ ال یاسین  1968
  1597  62  80  ھـ983  الرجال/الدرایة   رانيمحمد بن علي بن شھراشوب المازند  معالم العلماء  1969
  921  31  858    لغة  عبد الرحیم بن احمد العباسي  معاھد التنصیص  1970
  1507  59  11  ھـ1234  الكالم/عقائد  محمد بن علي الجرجاني  معرب الفصول النصیریة  1971
  393  11  43    الرجال/الدرایة   یحیى بن معین  معرفة الرجال  1972
  392  11  40    الرجال/الدرایة   یحیى بن معین  لمعرفة الرجا  1973
  989  33  44    كیمیاء  مجھول  معرفة علم الحجر في علم الصنعة  1974
  1151  40  11    انساب  مجھول  معرفة نسب النبي وال بیتھ االطھار علیھم السالم  1975



  رقم  CD  الصفحات  تاریخ النسخ  الموضوع  المؤلف  االسم  م
  78  2  30    فقھ  مجھول  معرفة واجب الصالة  1976
  1129  38  380    نحو  بن ھشامعبد اهللا بن یوسف   مغني اللبیب  1977
  428  13  201  ھـ803  نحو  عبد اهللا بن یوسف بن ھشام  مغني اللبیب  1978
  415  12  230    نحو  عبد اهللا بن یوسف بن ھشام  مغني اللبیب  1979
  273  7  402    اصول فقھ  محمد بن علي المجاھد الحائري  مفاتیح االصول  1980
  412  12  270    اصول فقھ  الحائريمحمد بن علي المجاھد   مفاتیح االصول  1981
  413  12  332    اصول فقھ  محمد بن علي المجاھد الحائري  مفاتیح االصول  1982
  800  27  303  ھـ1231  اصول فقھ  محمد بن علي المجاھد الحائري  مفاتیح االصول  1983
  1599  62  572  ھـ1254  اصول فقھ  محمـد بن علي المجاھد الحائري  مفاتیح االصول  1984
  2145  96  361    فقھ  محمد بن مرتضى الفیض الكاشاني  مفاتیح الشرائع  1985
  514  15  317    فقھ  محمد بن مرتضى الفیض الكاشاني  مفاتیح الشرائع  1986
  500  14  295  ھـ1214  فقھ  محمد بن مرتضى الفیض الكاشاني  مفاتیح الشرائع  1987
  757  25  540  ھـ1320  فقھ  محمد بن مرتضى الفیض الكاشاني  مفاتیح الشرائع  1988
  170  4  676  ھـ1208  فقھ  محمد بن مرتضى الفیض الكاشاني  مفاتیح الشرائع  1989
  658  22  406  ھـ1237  فقھ  صبغة اهللا بن جعفر الموسوي الدارابي  مفاتیح الكالم في شرح درر النظام  1990
  1035  35  191  ھـ1228  اصول فقھ  احمد بن محمد مھدي النراقي  مفتاح االحكام  1991
  1818  73  650  ھـ1233  سیرة  احمد بن ابراھیم السمناني  مفتاح البكاء  1992
  1911  81  517    بالغة  یوسف بن محمد السكاكي  مفتاح العلوم  1993
  1243  43  300    أدعیة وزیارات  بھاء الدین محمد العاملي  مفتاح الفالح  1994
  617  19  259  ھـ1034  أدعیة وزیارات  بھاء الدین محمد العاملي  مفتاح الفالح  1995
  1873  78  300    أدعیة وزیارات  بھاء الدین محمد العاملي  مفتاح الفالح  1996
  160  3  235    فقھ  محمد جواد بن محمد العاملي  مفتاح الكرامة  1997
  2034  89  690    فقھ  محمد جواد بن محمد العاملي  مفتاح الكرامة  1998
  1522  59  14  ھـ1234  تاریخ   العابدین بن نور الدین الكاشانيزین  مفرحة االنام في تاسیس بیت اهللا الحرام  1999
  1256  44  495    فقھ  اسد اهللا الدزفولي الكاظمي  مقابس االنوار  2000
  1807  73  449    فقھ  اسد اهللا الدزفولي الكاظمي  مقابس االنوار  2001
  2100  93  288    ادب  القاسم بن علي الحریري  مقامات الحریري  2002
  1918  81  45  ھـ1239  ادب  مود بن ابراھیم بن طھ الكوازيمح  مقامة  2003
  1193  41  37  ھـ1335  حدیث  احمد بن محمد بن عیاش  مقتضب االثر في االئمة االثنى عشر  2004
  2078  91  92    سیرة  مجھول  مقتل الحسین علیھ السالم  2005
  1197  41  148    سیرة  مجھول  مقتل الحسین علیھ السالم  2006
  1462  57  212    سیرة  مجھول  ین علیھ السالممقتل الحس  2007
  1408  54  25  ھـ1193  الرجال/الدرایة   حسن بن زین الدین العاملي  مقدمات منتقى الجمان  2008
  1470  57  91  ھـ1235  اصول فقھ  حسین بن محمد الخونساري  مقدمة الواجب  2009
  1958  84  362  ھـ1315  لغة  يابو الوفاء الھورین  مقدمة في معرفة اصطالحات القاموس المحیط  2010
  299  8  86    تراجم  جواد محي الدین  ملحق امل االمل في احوال ال محي الدین  2011
  1196  41  356  ھـ1274  ادب  محمد بن عبد الوھاب بن داود الھمداني  ملوك الكالم  2012
  2152  96  683    حدیث  محمد بن علي الصدوق  من ال یحضره الفقیھ  2013
  2121  95  744    حدیث  محمد بن علي الصدوق  الفقیھمن ال یحضره   2014
  1851  76  729  ھـ1074  حدیث  محمد بن علي الصدوق  من ال یحضره الفقیھ  2015
  1759  69  484  ھـ1108  حدیث  محمد بن علي الصدوق  من ال یحضره الفقیھ  2016
  1708  66  348    حدیث  محمد بن علي الصدوق  من ال یحضره الفقیھ  2017
  1707  66  320    حدیث  محمد بن علي الصدوق  ضره الفقیھمن ال یح  2018
  1928  82  415  ھـ1182  حدیث  محمد بن علي الصدوق  من ال یحضره الفقیھ  2019
  1782  71  634  ھـ1078  حدیث  محمد بن علي الصدوق  من ال یحضره الفقیھ  2020
  340  10  41    أدعیة وزیارات  عبد اهللا بن صالح السماھیجي  مناجات التائبین  2021
  1778  70  406    فقھ  علي اكبر بن غالم حسن الخونساري  منار الھدى في شرح العروة الوثقى  2022
  381  11  12  ھـ1315  فقھ  علي بن الحسین المحقق الكركي  مناسك الحج  2023
  890  30  128  ھـ1111  فقھ  سلیمان البحراني  مناسك الحج  2024
  1424  55  110    فقھ  ھادي بن عباس كاشف الغطاء  مناسك الحج  2025
  1425  55  104    فقھ  ھادي بن عباس كاشف الغطاء  مناسك الحج  2026
  1521  59  8  ھـ1234  فقھ  سلیمان بن عبد اهللا البحراني  مناسك الحج  2027
  1669  64  61    فقھ  زین الدین بن علي العاملي الشھیر بالشھید الثاني  مناسك الحج  2028
  932  31  169    فقھ  د نقي الموسوي االصفھانيمحمد باقر بن محم  مناسك الحج فارسي  2029
  206  5  61    فقھ  حسین الحسیني الكوه كمري  مناسك الحج فارسي  2030
  1532  59  10  ھـ1234  الكالم/عقائد  محمد بن علي الصدوق  مناظرة مع ركن الدولة  2031
  1992  86  75  ھـ1315  الكالم/عقائد  محمد علي الخراساني الحائري  مناھج الفالح  2032
  1313  49  740  ھـ1103  تفسیر وعلوم قرآن  ابو الحسن بن محمد ابراھیم الطبیب الشیرازي  مناھج الوصول في تفسیر ایات االصول  2033
  314  9  9    اخالق  عبد الجواد الطریني المالكي  مناھل العرفان  2034
  1966  85  125  ھـ1255  لغة  مجھول  منتخب الصراح  2035
  21  1  26    ادب  بن علي الظھیري العامليالحسن   منتخب نسیم الصبا  2036
  1863  78  1000    فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  منتھى المطلب في تحقیق المذھب  2037
  1070  36  501  ھـ1245  فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  منتھى المطلب في تحقیق المذھب  2038
  1179  40  451  ھـ1252  الرجال/الدرایة   حائريمحمد بن اسماعیل ال  منتھى المقال في احوال الرجال  2039
  885  29  46  ھـ1334  فقھ  محمد علي االعسم  منظومات االعسم  2040
  1989  86  148  ھـ1334  فقھ  محمد صادق بن ابي القاسم الطباطبائي الحجة  منظومات فقھیة  2041
  934  31  57  ھـ1315  الكالم/عقائد  محمد باقر الحجة الطباطبائي  منظومة الحجة  2042
  1017  34  251  ھـ1294  فقھ  علي القزویني  منظومة الفاضل القزویني  2043
  1606  62  12  ھـ1343  فقھ  محمد علي االعسم  منظومة المطاعم والمشارب  2044
  355  10  23    فقھ  محسن بن مرتضى االعسم  منظومة المطاعم والمشارب  2045
  292  7  4    فقھ  الحائريمحمد باقر الحجة الطباطبائي   منظومة في ارث المراة  2046
  1054  35  39  ھـ1311  فقھ  علي القزویني  منظومة في االرث  2047
  1971  85  88    فقھ  محمد علي االعسم  منظومة في االرث والدیات واالكل والشرب  2048
  979  32  8    اصول فقھ  مجھول  منظومة في االصول  2049
  1401  53  6    وعلوم قرآنتفسیر   ابو القاسم القارئ  منظومة في التجوید فارسي  2050
  1823  74  84  ھـ1314  فقھ  عباس بن حسن كاشف الغطاء  منظومة في الحج والصیام والخمس  2051
  1529  59  4  ھـ1234  فقھ  محمد علي االعسم  منظومة في الرضاع  2052



  رقم  CD  الصفحات  تاریخ النسخ  الموضوع  المؤلف  االسم  م
  32  1  65  ھـ1309  فقھ  صدر الدین العاملي  منظومة في الرضاع مع شرحھا  2053
  692  23  49  ھـ1236  فقھ  صدر الدین العاملي  مع شرحھامنظومة في الرضاع   2054
  357  10  39    فقھ  مجھول  منظومة في الصالة  2055
  1172  40  9  ھـ1330  فقھ  محمود بن سلطان علي المرعشي  منظومة في الصالة فارسي  2056
  271  7  18  ھـ1227  فقھ  محمد علي االعسم  منظومة في العدد  2057
  361  10  7  ھـ1344  قھف  مجھول  منظومة في العدد  2058
  952  32  10    الكالم/عقائد  محمد حسن بن ابي الفضل  منظومة في العقائد  2059
  230  5  83  ھـ1323  الكالم/عقائد  عبد الھادي بن كاظم شلیلة  منظومة في العقائد  2060
  183  4  48    الكالم/عقائد  علي بن احمد بن الحسین ال عبد الجبار القطیفي  منظومة في العقائد مع شرحھا  2061
  1609  62  39    فقھ  مجھول  منظومة في الفقھ  2062
  1496  58  9  ھـ1234  فقھ  محمد علي االعسم  منظومة في المواریث  2063
  1607  62  10    فقھ  محمد علي االعسم  منظومة في مسائل الرضاعة  2064
  1908  62  6  ھـ1344  فقھ  مجھول  منظومة مسائل العدد  2065
  1441  56  573  ھـ1240  فقھ  محمد شفیع االسترابادي  منھاج االعمال فارسي  2066
  817  27  227    متفرقات  عبد القادر بن احمد الفاكھي  منھاج السرور والرشاد  2067
  1791  72  200  ھـ1237  أدعیة وزیارات  علي بن شاه محمود البافقي  منھاج الفالح فارسي  2068
  2112  94  288  ھـ1253  فقھ  محمد ابراھیم بن محمد حسن الكلباسي  منھاج الھدایة  2069
  851  29  341    فقھ  محمد ابراھیم بن محمد حسن الكلباسي  منھاج الھدایة  2070
  1786  71  676  ھـ1258  فقھ  محمد ابراھیم بن محمد حسن الكلباسي  منھاج الھدایة  2071
  1549  60  114    لوم قرآنتفسیر وع  احمد بن عبد اهللا ابن المتوج البحراني  منھاج الھدایة في بیان خمسمائة ایة  2072
  201  5  188  ھـ1022  اصول فقھ  عبد اهللا بن عمر البیضاوي  منھاج الوصول الى علم االصول  2073
  627  20  229    فقھ  جعفر بن الحسین التستري  منھج الرشاد فارسي  2074
  109  3  77  ھـ1325  الكالم/عقائد  جعفر بن خضر كاشف الغطاء  منھج الرشاد لمن اراد السداد  2075
  2148  96  712    تفسیر وعلوم قرآن  فتح اهللا بن شكر اهللا الكاشاني  منھج الصادقین فارسي  2076
  105  2  296  ھـ1320  فقھ  عباس بن علي كاشف الغطاء  منھل الغمام في شرح شرائع االسالم  2077
  1112  38  144    فقھ  عباس بن حسن كاشف الغطاء  منھل الغمام في شرح شرائع االسالم  2078
  162  4  365  ھـ1265  فقھ  موسى بن جعفر كاشف الغطاء  منیة الراغب في شرح بغیة الطالب  2079
  194  5  330    فقھ  موسى بن جعفر كاشف الغطاء  منیة الراغب في شرح بغیة الطالب  2080
  142  3  432  ھـ1088  اصول فقھ  عمید الدین عبد المطلب االعرجي  منیة اللبیب في شرح التھذیب  2081
  375  11  82    فقھ  عمید الدین عبد المطلب االعرجي  للبیب في شرح التھذیبمنیة ا  2082
  2047  90  111  ھـ1301  الكالم/عقائد  عبد اهللا بن محمد رضا شبر الحسیني  منیة المحصلین  2083
  854  29  535  ھـ1211  الكالم/عقائد  عبد اهللا بن محمد رضا شبر الحسیني  منیة المحصلین  2084
  250  6  124    فقھ  د بن محمد الكاشغريمحم  منیة المصلي  2085
  499  14  570    أدعیة وزیارات  علي بن موسى بن طاووس  مھج الدعوات  2086
  1767  69  490    أدعیة وزیارات  علي بن موسى بن طاووس  مھج الدعوات  2087
  1356  50  184  ھـ1309  فقھ  عباس بن علي كاشف الغطاء  موارد االنام في شرح شرائع االسالم  2088
  69  2  283    فقھ  عباس بن علي كاشف الغطاء  موارد االنام في شرح شرائع االسالم  2089
  77  2  533    فقھ  عباس بن علي كاشف الغطاء  موارد االنام في شرح شرائع االسالم  2090
  1372  52  485  ھـ1309  فقھ  عباس بن علي كاشف الغطاء  موارد االنام في شرح شرائع االسالم  2091
  1364  51  350  ھـ1309  فقھ  عباس بن علي كاشف الغطاء  م في شرح شرائع االسالمموارد االنا  2092
  1357  50  10    فقھ  عباس بن علي كاشف الغطاء  موارد االنام في شرح شرائع االسالم  2093
  1590  61  520    فقھ  عباس بن علي كاشف الغطاء  موارد االنام في شرح شرائع االسالم  2094
  280  7  59  ھـ1346  اصول فقھ  محمد مھدي بن الحسن الحسیني القزویني  م االصولموارد الوصول الى عل  2095
  317  9  38    سیرة  محمد بن عمر الواقدي  مولد النبي صلى اهللا علیھ والھ وسلم  2096
  2163  97  107  ھـ1348  تفسیر وعلوم قرآن  محمد رضا بن قاسم الغراوي  موھبة الرحمن في تفسیر القران  2097
  976  32  90  ھـ1300  لغة  مجھول  دب في قواعد الفاظ العرب فارسيمیزان اال  2098
  62  2  207  ھـ1347  منطق  محمد بن یونس بن راضي الشویھي  میزان العقول  2099
  401  11  216  ھـ1165  لغة  علي بن محمد حسین  نتائج االفكار  2100
  313  9  17    حدیث  عبد الجواد الطریني المالكي  نتائج ثمرات معارف االفھام  2101
  942  31  464    فقھ  حسن بن علي الخاقاني  نجاة العاملین  2102
  1478  58  244  ھـ1261  فقھ  محمد حسن بن باقر النجفي  نجاة العباد  2103
  1605  62  15    تفسیر وعلوم قرآن  محمد سعید الخطیب النجفي  نجاة المبتدئ  2104
  358  10  15    تفسیر وعلوم قرآن  محمد سعید الخطیب النجفي  نجاة المبتدئ  2105
  1972  85  454    حدیث  محمد بن مرتضى الفیض الكاشاني  نخبة االخبار  2106
  892  30  103    الرجال/الدرایة   احمد بن علي ابن حجر العسقالني  نزھة االلباب في االلقاب  2107
  11  1  11  ھـ1319  فقھ  محمد مھدي بن الحسن الحسیني القزویني  نزھة االلباب في شرح حدیث ابن طاب  2108
  1816  73  81    فقھ  جعفر بن الحسن المحقق الحلي  نزھة الزاھر الناظر  2109
  189  4  65  ھـ1082  فقھ  یحیى بن احمد بن سعید الحلي  نزھة الناظر في االشباه والنظائر  2110
  454  14  37  ھـ1351  تاریخ  حسن صدر الدین العاملي  نزھة اھل الحرمین في عمارة المشھدین  2111
  1578  61  17    فلك وھیئة  بھاء الدین محمد العاملي  تفاع اعظم الجبالنسبة ار  2112
  968  32  29    فلك وھیئة  بھاء الدین محمد العاملي  نسبة ارتفاع الجبال الى قطر االرض  2113
  325  9  410    تراجم  یوسف بن یحیى بن الحسین بن المؤید الحسني  نسمة السحر بذكر من تشیع وشعر  2114
  323  9  410    تراجم  یوسف بن یحیى بن الحسین بن المؤید الحسني  بذكر من تشیع وشعرنسمة السحر   2115
  2164  97  68  ھـ1325  الكالم/عقائد  محمد رضا بن قاسم الغراوي  نصیحة الضال في االمامة  2116
  780  26  219  ھـ1121  الرجال/الدرایة   محمد بن محمد محسن علم الھدى الكاشاني  نضد االیضاح  2117
  36  1  444    فقھ  المقداد بن عبد اهللا السیوري  ضد القواعد الفقھیة على مذھب االمامیةن  2118
  551  16  53    تاریخ  علي البندینجي  نظم اسماء اھل بدر  2119
  356  10  14    تاریخ  علي البندینجي  نظم اسماء اھل بدر  2120
  661  22  100    نحو  ھادي بن عباس كاشف الغطاء  نظم الزھر من نثر القطر  2121
  961  32  34    شعر  مجھول  نظم حكم امیر المؤمنین فارسي  2122
  1343  50  20  ھـ1237  اخالق  علي خان بن احمد الحسیني المدني  نغمة االغاني  2123
  2116  94  332  ھـ1331  فقھ  محمد رضا بن قاسم الغراوي  نفائس التذكرة في شرح التبصرة  2124
  1757  68  371  ھـ1373  منطق  ي بن محمد رضا كاشف الغطاءعل  نقد االراء المنطقیة وحل مشكالتھا  2125
  1758  68  368  ھـ1374  منطق  علي بن محمد رضا كاشف الغطاء  نقد االراء المنطقیة وحل مشكالتھا  2126
  1900  80  108    ادب  محمد رضا بن ھادي كاشف الغطاء  نقد االقتراحات المصریة  2127
  1062  36  606  ھـ1087  الرجال/الدرایة    التفریشيمصطفى بن الحسین الحسیني  نقد الرجال  2128
  1504  59  557  ھـ1088  الرجال/الدرایة   مصطفى بن الحسین الحسیني التفریشي  نقد الرجال  2129



  رقم  CD  الصفحات  تاریخ النسخ  الموضوع  المؤلف  االسم  م
  204  5  94    فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  نھایة االحكام في معرفة االحكام  2130
  889  30  433    فقھ  وسف العالمة الحليالحسن بن ی  نھایة االحكام في معرفة االحكام  2131
  10  1  466    فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  نھایة االحكام في معرفة االحكام  2132
  1132  39  100    فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  نھایة االحكام في معرفة االحكام  2133
  526  15  11    الكالم/عقائد  ريداود بن محمود الرومي القیص  نھایة البیان في درایة الزمان  2134
  171  4  566    فقھ  محمد بن علي ابن ابي الحسن العاملي  نھایة المرام في شرح المختصر النافع  2135
  231  5  510  ھـ1011  فقھ  محمد بن علي ابن ابي الحسن العاملي  نھایة المرام في شرح المختصر النافع  2136
  179  4  459    فقھ  مد بن علي ابن ابي الحسن العامليمح  نھایة المرام في شرح المختصر النافع  2137
  2072  91  692  ھـ1242  اصول فقھ  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  نھایة الوصول الى علم االصول  2138
  310  8  495    فقھ  قاسم بن محمد محي الدین  نھج االنام الى مدارك االحكام  2139
  311  8  709    فقھ  د محي الدینقاسم بن محم  نھج االنام الى مدارك االحكام  2140
  193  5  112    فقھ  علي ال بحر العلوم  نھج العباد  2141
  928  31  44    الكالم/عقائد  الحسن بن یوسف العالمة الحلي  نھج المسترشدین في اصول الدین  2142
  443  14  12  ھـ1351  حدیث  جعفر بن احمد بن علي القمي  نوادر االثر في ان علیا خیر البشر  2143
  1978  85  30  ھـ1337  حدیث  جعفر بن احمد بن علي القمي  نوادر االثر في ان علیا خیر البشر  2144
  452  14  22  ھـ1369  حدیث  علي بن اسباط  نوادر علي بن اسباط  2145
  1287  45  550    فقھ  محمد بن الحسن الحر العاملي  ھدایة االمة في احكام االئمة  2146
  1534  59  617    فقھ  حمد بن الحسن الحر العامليم  ھدایة االمة في احكام االئمة  2147
  1924  82  414    فقھ  محمد تقي بن علي محمد النوري  ھدایة االنام  2148
  1651  64  7    الكالم/عقائد  محمد كریم خان بن ابراھیم الكرماني  ھدایة الصبیان فارسي  2149
  905  31  122  ھـ1182  الرجال/الدرایة   ظميمحمد امین بن محمد علي الكا  ھدایة المحدثین الى طریق المحمدین  2150
  868  29  344  ھـ1251  اصول فقھ  محمد تقي بن محمد الرحیم االصفھاني  ھدایة المسترشدین في شرح معالم الدین  2151
  552  16  14    فقھ  حسن بن ابراھیم الجبرتي  واجبات الصالة  2152
  1551  60  4    فقھ  نيمحمد باقر بن محمد تقي االصفھا  وجیزة في النكاح فارسي  2153
  2012  88  493    فقھ  ھادي بن محمد امین الطھراني  ودائع النبوة  2154
  134  3  836  ھـ1319  فقھ  ھادي بن محمد امین الطھراني  ودائع النبوة  2155
  2003  87  383  ھـ1317  فقھ  ھادي بن محمد امین الطھراني  ودائع النبوة  2156
  182  4  15    الكالم/عقائد   الدین الشیرازيمحمد بن ابراھیم صدر  وصیة مال صدرا  2157
وفاة االمام الحسن بن علي بن ابي طالب علیھما   2158

  السالم
  1321  49  103  ھـ1194  سیرة  علي بن حسن الصباغ

  264  7  120  ھـ1332  سیرة  مجھول  وفاة االمام الرضا علیھ السالم  2159
  289  7  234    سیرة  الواليحرز بن علي العسكري ا  وفاة االمام علي علیھ السالم  2160
  935  31  316  ھـ1322  سیرة  سویھي بن شنوف  وفاة النبي وعلي الرضا علیھما السالم  2161
  1320  49  57    سیرة  حسین بن محمد بن عصفور  وفاة فاطمة الزھراء علیھا السالم  2162
  446  14  21  ھـ1351  الرجال/الدرایة   حسن صدر الدین العاملي  وفیات االعالم  2163
  20  1  190  ھـ1314  سیرة  مجھول  وفیات المعصومین  2164
  2010  87  145    سیرة  مجھول  وفیات المعصومین  2165
  2011  87  620    سیرة  حسین بن محمد الدرازي البحراني  وفیات المعصومین  2166
  471  14  15    الرجال/الدرایة   عبد القادر بن عبد اهللا الرھاوي  وفیات جماعة من المحدثین  2167
  510  15  47  ھـ1238  فقھ  احمد بن حبیب زوین  وقایة الھدایة  2168
  216  5  47  ھـ1238  فقھ  احمد بن حبیب زوین  وقایة الھدایة في البقاء على تقلید المیت  2169

 


